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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Gtttn]M(riyetitn Ve Ounılım·iyet Eserinin BekçisiJ Sabahlara. Oıkar Stya8' Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

aş bakan dün • 
1 arı 

Eylenmek te 
Bir ihtiyaçtır --- -
lzmirde, bir kaç yıl önceye 

nisbetle iş darlıiı vardır. Ka
zanç azalmıştır. Böyle iken ha
yat ucuzlamış sayılamaz.Tabiiğ 
oJmıyan bir çok sebepler yaşa
mayı güçleştirmiştir. Fikrimizce 
bu sebeplerin başında, fiat 
kontrolu gelir. Sistematik bir 
kontro1un her alanda kendini 
göstıı!rmemiş olmast vurg uncu
ları hareketlerinde özgür (ser
best\ bırakmış gibidir. Halbuki 
haya tı normal düzenine soka
bilmek için, halkın kanını emen 
vurb"uncuJarın cesaretlerini kır
mağa ihtiyaç vardır. Medeniğ 

bir şarda soyguncuların başıboş 
do!aşamıyacakları anlaşılmalı
d ı r. 

H avat denilince ne anlıyo
ruz ? Sadece karnımızı doyur
mak mı ? Gerçe bu alanda 
bile vurgunculuiun önü alınmış 
değildir. Ülkenin her yanından 
gelen duyuklar buğday fiatmın 
günden güne düştüğünü bildi
rirken ekmek narkı neden bir 
ay önceki fiata dönmüyor ? Bu 
sorumuza cevap olarak dene
cek ki narkı indirmek şöyle 
dursun, fınncılar bugünkü fi. 
attan bile sızlanarak arlbrıl
•asını isteyorlar. Fırıncılar unu 
pahalıya almakta devam edi
yorlarsa bu isteklerine şaııla
maz. Fakat asıl şaşılması ge
regen şey, bir aydan beri hala 
şu un vur~unculuj'unun önüne 
geçilmemiş olmasıdır. Vurgun
culuk yoktur,deaebilir mi? Adaaa 
çiftçisi buğdayını yüz paraya 
satmak için can atıyorken, bü
tün şarlarımızda buğday fiatı 

düıerken İzmirdeki anormal 
yüksekliğe sebep aedir? 

Y etkemanlar ( salahiyettar
lar ) neden bu tabiiğ olmıyan 
durumun önüne geçmemişler
dir? Ekmeğin on kuruşta ka
labilmesi için bu yükseliş farkı 
köylümüzün cebine gidiyor mu? 
Hayır, köylü en düşük fiatlar
la buğdayını elinden çıkaracak 
ve bütün bu kazençları aracı

lar ceplerine indireceklerdir. 
Yoksun halkın bir kaç vurgun
caya ezdirilmesi yazıktır. 

Kaldı ki İzmir gibi büyük ve 
mcdeniğ bir şarda yaşamak,yal
nız karın doyurmak da değildir. 
lzmir halkının konforlu yaşa
yışa, eğlenmeye de ihtiyacı 
vardır. Yazın bunaltıcı gün
lerinde temiz hava almak is
ter. lzmirin güzel denizinden 

faydalanmal ister. Bu istekleri 
gerçekleştirmeğe kalkışınca da 
vurguncuların etrafını aldıkla

rını görür. Pazar günleri, İz
mirliler İnciraltı 'nm bakımsız 

plajında serinlemeğe koşarlar. 
Buradaki barakamsı gazinolar 
hıncahınç dolar. Buraya kadar 
güzel... Fakat sıra hesab gör
meğe geldi mi, şu berbad ga
zinolarda bir şişe bira için 60, 
sardela boyunda bir bahk için 
elli ve bilmem daha hanii 
ıneze için aklın almıyacaiı bir 
para istendiği görülür. Üç dört 
kiwilik bir 3iJe yarı aç çıktığı 
bu gazinoya beş altı lira bırak
malıdır. Vurguncular burada ala 
hildiklerine halkı ~oyarlar. Niçia 
bu •Yııuncuıu • a f en ko acak 

Habeşlere koridor 
Verilmesi 

yanlar 

------------------
hakkındaki teklifi ltal-
neden reddetmişler? 

Susuzluktan k t l v l l ........................ uı~ u maga ça ışıyor ar 
llal anlar Afrlkada M •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Y asanada köyünde 1000'-2000 Zira bu önerge ltalyanın 

BüyUk lş~ere glrlştller metre verimi olacağt umulan menfaatlarım tatmin etme-
Paris, 2 (Ö.R) - R~madan yeni bir taktirhanede yapıl- diği gibi öte yandan cliier 

duyuluyor: ltalyanlar Erıtre ve maktadır. devletlerin menfaatlarına do-
Somali sömürge]erindeki kuv- Somali somurkesinde ise ku- kunacak mahiyette idi. Nete-

yu kazmak işlerinden başka, 

J.'\I ussol i. n i 

vetlerinin su ihtiyacını karşı
lamak için büyük işlere giriş-

mişlerdir. Asmara bölgesinde 
70 kuyu kazılmıştır. Bunlar gün
de 5000 metre mikabı su vere
cek bir dirimdedir. ~ünde 400 
metre mik'abı temiz su çıkaracak 
bir taktirhane kurulduğu sribi 

hazne vapurları uzak yerler
den taşıdıkları sularla asket·le
rin ihtiyacını karşılamağa ça
lışmaktadırlar. 

Londra, 2 (Ö.R.)- B. Ede
•in Fransa ve ltalya hükümet
lerile temas için yaptığı Paris 
ve Roma gezileri üzerinde 
Avam Kamarasındaki mü na kaşa 
kısa kesilmiştır. Bununla bera· 
ber; lngilterenin ltalyaya yap
bğı teklif haberinin B. F den 
tarafından resmiğ olarak teyit 
edilmesi çok büyük bir tesir 
yapmıştır. 

Romadan gelen duyuklara 
göre B. Edenin diyevi orada 
hayret uyandırmamıştır. Çünkü 
bu zaten beklenilmekte idi. 
Bu diyev dolayısile şurası ha
tırlatılıyor ki B. Mussolini In
giliz teklifini daha ilk anda 
reddetmekten çekinmemiştir. 

Harpten beri ilk 

11. Edeu 
kim, Habeşistana l•giliz Soma
Jisinden bir koridor açılmak 
suretile deniz mahreci temin 
edilmesi teklifi, ltalyaya yete
cek Habeş tavizatını tahrik 
etmemekle beraber Ciboti 
Fra•sız demiryolunun menfa
atlarını baltalıyacak birşeydi. 

olarak 
Eski Alman 

Liyonu 
muharipleri Paris 

ve 
Paris, 2 (Ö.R)- Harp-

tanberi ilk defa olarak 
eski Alman muharipleri 
iki grup halinde Fransa
yı ziyaret etmişlerdir. Bu 
gruplaran birincisi Pnrise 
varmış ve orada şerefle
rine verilen ziyafette ha-

zır bulunduktan sonra Al
man muharipleri eski Fran
sız muhariplerile resmi 
konuşmalara girişmişlerdir. 

ikinci grup ise otokar· 
larla Liyona vararak dev
let bakanı ve Liyon şar

bnyı B. Heryo tarafından 

kabul edilmiştir. B. Heryo 

eski Alman
1 

mukhaHriplerin
1
e (1 ,, 

Almanca o ara " oş ge -

• 
ZJVa.:re ettiler •. 

kerini methetmiş ve bu 
övünün yalnız bir sözle 
bulaca edilebileceğini söy
lemiştir. Verdun son aöz 
olarak demiştir ki: 

"Bizim amacımız barış 
için ve ulusların yakınlığı 

için c::iddi bir gayret yap
makttr.,, 

Bunun arkasından ge
len diğer toplantıda B. 
Heryo yeniden bir söylev 
vererek demiştir ki: 

"Bu iki ulus - Fransa 
ve Almanya - birbirlerini 
öldürmek için yeniden bo-
ğazlaıacak olurlarsa bu, 
insanı• aklına gelebilecek 
afetlerin en müthişi ola-

diniz,, dileğinde bulun
muştur. Alman muharip
Jerinin başkanı kısa bir 
söylevle demiştir ki: 

"Biz buraya eski Al

caktır. Ben sizin şahsınız
da, Fransız - Almaa ilıi
lerinde yeni bir bahar 
müjdecisi olan kırlangıcı 

Alman ordıısu ~ene/ Kurmay Bwjkanı selamlıyorum. ,, 
l7oıı Reıc7mau. (Ray1w1~ Bundan sonra bir bira-

man muharipleri sıfatile geli
yoruz. Arkadaşlarımızın ırözle
rine iyice bakınız. Orada hiç-

bir kin alevi göremiyeceksiniz.,, hanede Fransız ve Alman eski 
Alman muhariplerinin baş- savaşçılarını toplıyaa ve bir· 

kanı bundan sonra Fransız as- leştiren bir ziyafet verilmiştir. 
============ı:===========-b i r makam bulunmaz? zmir k .. ı··k k aç gun u azancınızı verme-
şarbaylığı, "İnciraltı şar sınırları ğı zorlanırsanız hayatın pahalı, 
dışındadır. Ben oraya karışa- hem de çok pahalı olduğund ;:m 
marn. ,, diyor. Öyleyse İl- ~üphe edemezsiniz. 

baylık Balçova ihtiyar kuru- Halkın medeniğ ihtiyaçlarını 
lunu harekete geçirerek bu işin düşünmek devletin belli baş-
önüne geçsin... Temiz hava la ödevleri arasına ıir-

almak, denizden faydalanmak. miştir. Bu alanda, büyük 
eylenmek bir lüks değildir. önderi• açtığı yolda yürümeyi 
Yaşamak için kesin bir ihti- bilelim. Yalovadaa soara la-
yaçtır. Sessizlik içinde kıvrana• tanbulua Eluryaaıaa o kadar 
eylenceaiz bir ,,,._.:-:.bu kadar anrm. vere• Atattırk, bO
buit bir wıt ~ d • ı ~ _, ... _ ·'•l'ID JIDet-

menlerine (idare amirlerine) 
medeniğ ihtiyaçları karşılamak 
için nasıl çalışmak gerektiğini 

de göstermiştir. 
Yolumuzu aydınlatan gene 

onun ökesidir. (dehasıdır.) En 
güzel örneği veren de odur. 
Halkın azad güıllerinde coşkun 
bir akıala doldurduğu incir altı · 
lzmiria Fluryaaı olabilir. Ye
ter ki oraya uzanacak bir el 
bulumun. •• 

e"Vke'&· 

eki re v 
Kültür Bakanlığında 

Değişiklikler yapılacağı 
Haberleri yalandır 

ANKARA 2 
( A. A) - Kül
tür Bakanlığın

dan: 
Kurun gazete

sinin 3/6/935 Pa
zar sayısıada kül
tür bakanlıiında 
bir takım dej'işik
likler yapılacağı, 

sözde bakanlık 
yönetgerinİll ye
rine ve açık di
rektörlüklere bir 
takım ıahıaların 
geleceii yazılıdır. 

Hiç bir esası 
olmıyan bu duyak 
Iarı yalanlamak 
için kültür bakan
lıiı Anadolu Ajan 
sına izin 
tir. 

Kültür 

•ermiı-

bakaa- ~ 

hiı ayrıca ıunu K14.ltiit· Bakam B. Saf/et 
da bildirmeye lüzum ıörmfiı- basın alaaına vaktinde verme-
tür. Bakanlıkça yapılan ve ya- yi bir borç bilir. Şu halde ba· 

pılacak işlerden kamuiÖYfi il
gilendirecek haberleri bakanlık 

kanlıktan bildirilmiyen haber-
lerin doğru olup olmadığı ya• 
zanlara aittir. 

Başbakan Diyarı bekirde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni fabrikalar için 
50 bin balya pamuk 

Diyarıbekir, 2 (A.A) - Baı
bakan ismet lnönü Diyanbe
kire reJmiştir. 

Yeni fabrlkalarımız 
için Elli bin balya 

pamuk isterim 
Tarsus, 1 (Gecikmiştir) -
Başbakanımız ismet lnönü 

saat on beşte Y eaiceye geldi 
ve Mersin Ilbayı, ilçebay, Mer-
atn ve Tarsus şarbayları, C. 

H. P. ileri gelenleri tarafıadan 
tör~nle karşılandı. 

Başbakan, kendilerini ıör

meğe 2'elenleri Adana'ya kadar 
yanlarına kabul etmiflerdir. 

Tarım Bankasının çiftçi borç
larını bölü ile alması hakluada 
olan kanun için çifçi adına 
Başbakaaımıza teşekkür edildi. 
Başbakan cevab olarak, bu 

- Soıııı 4 ünc11 Salıifada -

FRANSIZ MANEVRALARI ,,,_,, ____________________________ __ 

Akdeniz ve şimal filola
rını ilk defa birleştirdi 
Paris 2 (Ö.R) - Bakanlar 

kurulunda B. Laval Fransanın 
dıı sıyaıası ve A vrupanın 
ıimdiki durumundan bahset
miştir. Bundan 1&nra Deniz 
Bakanı B. Piyetri Breset lima
nıada toplanan Akdeniz ve 
ıimal filolarıaın birlikte yap
bkları manevraların tam bir 
muyaffakıyetle bapnlclıiını 

nun birleşmesilc yapılan ma
nevralarının ehemmiyetini an
Jatmıitır 

Bu manevralar, Alman de
niz teslihatmın artmasma bir 
cevap telekki ediliyor. Fran
sızların Aktleniz filosunu At
lantik de•izioe geçirmeleri, 
ltalya ile anlaşık olarak hare
ket ettikleri duygusuau •er-



Doğanlar 
••••• 

Ornek köyü ol
mağa çalışıyor 
BornaYa, l (Özel) - Eski 

adı ılamitli olu Boianlar kö
yli, nalüyemizill en Yerinıli köy
lerindu biridir. Seksen ev, 330 
nlfaatan ibaret ft merkeze ya
nm saat mesafed• bulunan bu 
kl1, aefis ve kokulu meyve 
ataParuwı mnda gizle11111iş, 
haYUJ ve suyunun güzelliğile 
dillere dutu olm111bar ... 

Çeşitli meyYe ve zeytia, bu 
klyia bqhca ıelirini teşkil 
etmektedir. Biraz Gdm biRı 
... zahire, ullna ihtiyacına 

kiti ıeliyor.. Klyilu akar n
ya, bir batt•• lteld bap ka
dar re.çberia bahçe •• mah• 
.aBeriJü Alawakta ye au)ama 

puw olarak •"-• pek ciz't 
bir lcret ti• kl1 ... dıjıu. 
oWukça gelir ptinlekteclir. 

lleheul vazlyeU 
Ba yal nar, ayn, erik gibi 

meyveler bol yetipnİf, fakat 
.. ftali, kayuı, zerdali gibi 
aeyveler iae diier yıllara nia
betJe azo'lmutm. Ozlm mah
salü iyi prünilyona da, bu 
k6yin arazm ma. yetiftir
.. o kadar elverifli detil· 
&lir Elde edil• irikara ve im
•• çekinlebis lblmler de 
bnatulaıyarak Yat ve volta
cildc Rntile urfedilmekteclir. 

Köydeki çalıtm. 
Doianlar kiybtin muhtarı, 

lay lskeader Oı ppl adıada 
s-ç, ~ıkaa ,. •ilnener 1tir 
arkadatbr. KeadWJe rJrlltil· 
jlaiz bu ark•daf, kiyün umu
mi yaziyeti hakkında bize çok 
faydab mal6mat vermiıtir. 

Bay Muhtar diyor ki : 
- Şu glnllttial& kiiçiicllk 

kiiyden ne 11111arauuz değil mi? 
anlatayım... Bir klJla ileri ri· 
de bilmesi içbt enel emirde 
o köy ballmıı• cu •• l'Öntllclen 
birbirine batlı olmaıı llzımgelir. 
ipe bizia köyh ba.lkuada olu 
bağhlık, ltu k6y6n ilerilemaİlle 
Ye dalaa da UeıileJecajiae ye lr
aek klyl..d• Wri olacajma 
t&Ph• ... _... Çok ..m 
ola klytbatb hallm..la maaa
ım •edlkodular olm•dıiı ıibi 
ufaak lt9 diclipne de heniz 
priilmlf dejildir.Herku ifiyle 
siciJle ..._.ıdur. 

Bizim kirde men'i iwafat 
kanun• da tam man•Ula tatltik 
e4ilmektedir. Halk ta•a•ile 
içldd• çekingadir. 

Kly halkl, her hafta eYİllİ 
temizle•ekle ıatlkelleftir. Umu
mi mahallerin temizliği köy ku-
rmwnca temin eclilmiftir. Bi· 
zim mali nziyeti.m ele c:liier 
kiiylere itnek olacak haldedir. 
Bir defa kay halkının kimseye 
berçlan yoktur. Her rençber 
•ahsulü•dea aldığı para ile 
reçinip Kitmekte ve kendi yat· 
larile kaYnılmaktadır. 

Zirai •••YI• 
Köyümüzün zİl'ai asayişi iki 

bekçi ile bapnlmaktadır. Hiç 
bir yurddaı, diğerinin bahçe, 
tarla ve batma tecavüz etme
ği akı.odu bile geçirmez. Ve 
k6y kurumunun l'Öıterdiği yer
den batka odun keıemez. 

Yapllan lfl•r 
Şu a-ördüğüd6z park bu yıl 

meydana r•tirilmiıtir. v. bazı 
yerleri de kurumca iıtimlik 
edilmi,tir. 

Parkın orta11ndaki bav•z da 
Jm İfler aruında yapwlllllfbr. 
Xlyti•üzia iç tlerıhaaeli 
olaila11, ~ayretli •• hamiyetJi 
•lk•ıım çahfbnhjı ile •Y-

ŞEDiR HABERLERİ 

Yeni tarife ....... 
Suyun tlcuzlatıla
cağı söyleniyor 
lzmir su şirketinin 935 sene

si haziranı sonunda müddeti 
bitmit olan ücret tarifesini ye
niden tetkik ve tesbit etmek 
üzere baymdırhk kurumlan ko
miseri bay Mahmud Ekremin 
bqkanhjında belediye ve şir· 
ket tarafından tayin edilecek 
murabhulardan mirekkep ko
misyon pek yakında toplana
cak v• yeni su tarifesini tes
bit edecektir. Su fiatlarmın 
ehemaiyetli aur6tte ucuzlatıla· 
cajl zannedilmektedir. . 

Belediye tarafından komis
JOll& iye olarak daimi encü· 
mea az•mndan Bay Reşat leb
lebici tayin edilmqtir. ··-·-Numara 
Levhaları 

Belediye tarahadan nüfua 
sayam itleri dolayısile kapulara 
yazılan D1J1Daralann yerlerine 
aumara levhalan koymaj'a b&f" 
laaufbr. 

15 Temmuzdan itibaren nu· 
marataj ifleriain umumi kont· 
rellne bqlanacaktır. ........... 

Enstitüleri 
Tetkik edecekler 

Şehri•iz ıan'at enstittııti di
rektörü bay Huip yann refi· 
kasile birlikte A vrupada bir 
tetkik •yahatine çıkacakbr. 

Bay Haaip ile bayan Ayşe 
Viyana, Paris ve Berlin easti
tiilerini aezecekler ve tetkik
lerde bulunacaklardır. 

8a tetkik seyahati bir py 
ınrecektir. 

Bıçak ve ustura 
Ke•erde lile Hka&ında Ah

••d oğlu Haaanm üzerinde bir 
ustura ve bıçak, Mustafa oğlu 
lbrahimİll tizeriade de görüle
rek ahn•ıtbr. .......................................... 
ramu aaba aldıjı faydalı ki· 
taplar okuamaktacbr. K4yde 
Gençler birliği admda bir te
tekklil de vardır. Birliğin mer
kezi okuma oduıcbr.Bu teşek
kll iki ayhk olmakla beraber 
özli iıler bapl'llllfbr. 

Geaçler pdilik voleybol 
aporile ujr..-.ktatlır. Vakıada 
bir futbol ..ı.aaı tla hazırlana-
cakbr. 

lflek grup 
Biz de bir ele işlek grup 

tqkilitı vardır. Bu ırup ha
miyetli halk tarafıadan verilen 
tebernıah kabul etmekte ve 
icaltmda 11lanb ieçİren yurd
d ...... a ödiinç elarak tohum
luk ve sairede vermektedir. 
işte bu sebeplerdea ötürü 
Halkımızı• dışardan para teda
rik et.emesi kolaylaştarılmqtır. 
Andaçımız cumhuriyet meyda· 
nına yerleımiıtir. Bu yıl 
münasip bir yerde asri ltir 
mezarlık vücuda retirilecektir. 
iki kabvemizdea birisinin mül
kiyeti kiiylin şahsiyeti maae
viyeıi ...... c1ır. Oç bakkalı
mız balkın ihtiyacını temin et
mektedir. 

Salma ı,ı 
Bu yıl 350 lira kadar bir 

uhna verilmiıtir. Yurddaılu 
iıterae bu salaayı bedenen de 
ödeyebilmektedir, Köylümli.zil 
11kmamak başlıca dütüacemiz
dir. Bize bu itleri başartmai• 
ıelıtep olan sevıili ilbay gene· 
ral KilllD Diriiin &ıe!lili di"' 
rektiflari klP.latızün 1akaa ... 

...... 111 • 

Milli geliri tetkik 
Milli geliri tetkik etmekte 

olan Ekonomi bakanlığı kon
joktur servisi bazı tarım ürün
lerinin çiftçinin elinden çıkar

ken aldığı kıymetin 1934 yılın
da ne olduğunu öğrenmek is
miştir. Bunun için şehrimiz ta
rım direktörlüğüne b:r anket 
gelmiştir. 

Tarım direktörlüğü bu an
kf!te IAzun ge!en cevapları ha
zırlayarak gönderecektir. T et
kikat yapılırken yalnız vasati 
fiatlarla iktifa edilmiyecek se
nenin mahsulün en bol olduğu 
mevsimde en çok devam eden 
fiat nazarı dikkate almacakbr. 

B. Nejat 
Türkofisin Bükreı sekreter 

komersiyaJliğine tayin edilmiş 
o an lzmir Türkofis raportörü 
bay Nejat dün Bükreşe gitmek 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. --.-
Bay Sedat Erim 

Yar ilbay Sedat Erim iki ay
lık iznini geçirmek için yarın 
iz.mir vapuriyle İstanbula 
l'İdecektir. Y arilbJtyJık işini as 
olarak bay Baha Koldaş gö
recektir. 

-~---

ilbay Şc.şalda 
ilbay General Kazım Dirik 

dün otomobille Şaşal kaynak
larına gitmiş ve orada yapılan 
fenni tesisata teftiı etmiıtir. 
Yakında Ş.şaJda fenai duş 

yerleri yapbnlacaktır. 
•••••••••••• 

Mahsul karneleri 
Baıbakanbk genel istatistik 

direktörlüğü kat'i mahsul mik
tarlarını yazmıya m hsus bas· 
tırılan karnelerden kafi mik· 
tarını ıehrimiz tarım direktör
lüj'üne göndermiştir. 

Bu karneler tarım direktör
)üğil tarafından doldurularak 
geri gönderilecektir. 

Karnelerin dolduruluıunda 
kat'i mahsul miktarının tesbiti 
için salahiyetli ziraatçılar ve 
köylü ile temaslar yapılacaktır. 

Bir ihtiyar 
Yolda öldü 
Alaçatıh Süleyman adında 75 

yaşların.la hasta bir ihtiyar 
Memleket hastahanesine müra
caat ederek keµdisi•i tedavi 
ettirmek iıtemiı ise de köyün
den yoksul olduğuna dair p· 
hadetname getirmediği ıçın 

hastaha•eye kabul etlilmemit 
ve köyüne döaerkn yolda öJ
miiştür. 

Özel muhasebe 
DlrektllrU memurlara 
Bir blldlrlm gönderdi 
Şehrimiz muhasebei hususiye 

direktörlüğüne tayin edilmit 
olan bay Adil dün biltua teşki
Jita ve memurluklara bir bildi-
rim göndererek ite batlamıı 
olduğunu bildirmiş, iyi çahııl
masını, çalışkan memurların 

haklarını vermekte daima ken· 
disindt:n yardım bekliyebilecek· 
leriai ltildirıaiıtir. 

Bir otobüs 
Dün 332 sayılı otobüı ben

zini tükenerek Karataş tramvay 
caddesinde kalmıı ve tramvay 

· yolunu kapatmışbr. Bu yüzden 
tramvaylar yan• ıaat seferle 
~e1ı.~blbiiıt~IR 

Balıkesirde Bayındırlık 
··-Konserler 

Halkevi sen onik orkestrası 
Balıkesirde dört konser vere
rek şehrimize dönmüıtür. 
Konserler çok muvaffak olmuş 
ve binlerce halk tarafından 
alaka ile dinlenmiştir. 

' ........ . 
Yapı kalfaları 

Tasfiyeye tabi tutulacak 
Şehirde mevcut yapı kalfa

ları belediye başkanlığı tara
fmdan son V\! kat'i bir tasfi
yeye tabi tutulmaia \taşlan
mıştır. Bunların en ehliyetli 
olanları kalfalık yapabilecekler 
diğerler'nin kalfalık yapmaları

na müsaade edilmiyecektir. 
1 •• 1 1 •. 

Kapısındaki 
Numarayı silmiş 

Karşlyakada Bahariye soka
fanda bay Cemal genel nüfuı 
sayımı içia evi-nin kapısına ya
zılan numarayı ıilmif ve tek
rar yazmağa ~iden memurlara 
da mani olmuştur. Hakkında 
kanun mucibince ceza ahnma11 
için şarbaylıkta11 İlbaylığa mü
racaat edilmittir. 

.......... 1 

37 yıllık odacı 
çıkarıldı 

Gelen dahiliye kadrosunda 
bir odacılık noksan olduiu için 
37 senelik odacı Bay Osman 
açığa çıkarılmııtır. 

Bir iddia 
Memleket hastanesinde Salih 

kıu Sü:ıan, yatmakta olan Musa 
Kazım kansı bayan Hilayi zi
yaret maksadile yanına gitti
ğinde cebinde bulunan 45 lira· 
sının aşırıldığı iddia ve şikayet 

edildiiinden tahkikata başlan-
mııtır. --Bağ yangtnı 

lzmirle Buca arasında işliyep 
havali katarındaki lokomotif
ten ablan ateılerden 10 dö
nümlük bir bağ tutuımUJ ve 
bai ta•amea yanmııtır. Yeti
ıen halk yaagıaı etrafa sira
yet etme.len söndür•tiftür. -
Buğday sabşı 

Dün şehrimiz honallllda 
734 çuval buğday •bhmt ve 
aabtlar hareretli olmUfhlr. 
Sahlan mallana hepsi yem yıl 
llribail idi. Fiatlar 4,625-6,625 
kul'llf idi. Fiailar 41a iki üç 
rün etvelkine nazaru ytik
aelme ve azalma yoktur. -·-Zabıta Haberleri: 
Sarhftlukl• yaralamlf 

Naaazgibta Azizler aoka
iında Htlseyin oğlu Ali 1Uhoı 
olarak geçerken evinin öniinde 
oturan Ali oilu Mustafayı se· 
bepsiz olarak biçakla sol ko
lundan hafif surette yaralamıı 
olduğndan yakalanmışbr. 

Silah atmı,lar 
Servili Mescid Hacaali cad

desinde Riza oğlu Ahmed sar· 
hoı olarak otomobil için.de ha
vaya dört el sillh attıpdan 

yakalanmıştır. 

§ Bayraklı Mersinlisinde Meb 
med oğlu Kadiri sebebaiz ola
rak havaya siJib attığındaa 
yakalanmıştır. 

Bıçak tafımıf 
Kemer caddesinde araacı 

~111&1·'~U11~ •ena-

....... 
Teşkilatı yeni kad 
rolarla genişletildi 

2799 Sayılı Bayındırlık teş

kilatı yasasının üçüncü mad
desine ıöre Ilbaylıklardaki baş 
mühendisliklerin adları Bayın
dırlık direktörlüğüne çevril
miştir. Dün buna dair Bayın
dırlık Bakanlığından Ilbaylıia 
telgrafla emir gelmiştir. Yeai 
yıl için lzmir Bayındırlık mü
dürlüğünün 1 O fen memurun
dan mürekkeb kadrosuna beş 
fen memurluju daha ilave 
edilmıştir. Ayrıca yapı işleri 
ile meşgul olmak üzere air 
~ube de teşkil edilmiştir. Bu 
şubenin kadroıun9a da dört 
mühendis ve fen memuru var· 
dır. Bundan sonra yapı İfleri de 
Bayındırhk direktörlüğü tara
fından ~örülecektir. 

lzmir Bayıadırlık fen memur· 
luklarına Muj'la fen memur
larından Bay Turgud ve Niğ
de fen memurlarındftn Bay 
Asıf, mühendisliğe Trabuzon 
mühendislerinden Bay Hamdi 
atanmıtlardır. ······-· Bir koca tevkif 

Olundu 
Politi Yuda adında bir mu

seYİ karıaını döverek yarala
dığıadan adliyeye verilmiı ve 
sulh ceza mahkemesince tevkif 
olunmuıtur. -

Üç kişi 
iki kl,lyl yaralach 

Tepecikte bahçe sokaiında 
Tabir Keaan ve kardeşi Nuri, 
lbrahim oğla Mehmet Ye lbra
him oğlu Kemal arasında sar-
hoıluk ytlzftn4ien çıkaa kavga 
soaunda üç arkada, Mehmet 
ve Kemali yarahyarak kaç· 
mışlardır. 

Mütecavizler zabıtaca araa
ID&ktatlırlar. -Bay Necmeddin 

Menia ıathk Ye soıyal yar
dım direktörliiiöne tayin edil· 
mit olaa hükümet doktoru 
bay Necmeddia yann Mersine 
gidecek ve yeni itine başlıya
ackbr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

öz dil 
Sözlü 

Hergün beş kelime 
il •••••• 

Kırk altıncı ll•te 
1 - MuYakkat - Süresiz, I'•· 

çeıea . 
Ôraekler: 1 - Kül.ada sık 
sık liireıiz hilkfunetler ku
rulur. 
2 - Bunlar ieçefe • şey
lerdir. 

2 - Ribp - Vaşak 

Rutubet - Yaşaklık 
Örnekler: 1 - Vaşak yer· 
lerde oturamam 
2 - Bahçede yapkhk git
tikçe artıyor. 

2 - Rtttbe - Erece 
Ômek: Dostum yarbaylık 
erecesindedir. 

4 - Piye - Aşama 
Örnek: İnsan geçeğen •t•· 
malarla değil, fikir düzeyi
•İn ytlkaekliği ile öğb
melidir. 

5 - Siye - Güzey 
Örnek: Ancak sizin gtlıe

yiaizcle bu qaınaya erelim. 

KÖŞEMD 

liniye hiç tavsiye etı.t•:4 
beıiıtanı. Çiiakii bw •-.ı 
koca karıaın birisi ... ,__ 

mitti de MuıaolıaİliiJi ~\liiiıiill~ 
yeri yaralanmamışbr. 

Her halde Muuoliı· ••t~ 
rudan yana talilizliıiv Mıl•1Blrl 
rek:. Aman sakın 
lunu tutayım dem 
olur ne olmaz. Düny._ 
tatörleriaaen deli, doitı~;MiiılJllll 

kaybetmek, burunsaz •••·l 
ıiyaaet dedikoducul••l:.-.• ..,1 
pna ıitmez. 

• 

Befedlye encUı••~;~ 
Belediye daimi 

din Şarbaybk batkaınif*llı1l:~ 

Bay Behçet Uz'un 
ğında toplanmışbr. 

Uzum mah• 
Bu yıl yeni nzihıı 

nDn bir apstoıda 
ıelmesi kuvvetle m~~--
Henüz çekirdeksiz 
ilzU• hiçbir yerde kwtillilıllli 

•• serıilen konalma-MitfSi~ -·· Yaralamıt 
H&•iyeti henüz 

mıt olan bir ıahıa 
Kljıthue caddeain 
oiJA A~ '81 
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ALİVRE İŞLERİ ETRAFINDA 

Kooperatifçi B. Muhittin 
Fikirlerini anlatıyor 

AJiyre işleri etrafında, bu 
itleri yakından bilen bazı ze
•:ıb• fikirlerini almağa karar 
verdik. Cumartesi sayımızda 

'bôyle bir yazı yazmıştık. Bu
gün de kooperatif ~i bay Mu
mtti•in diifüıldükleri•i yazı} o-
ruz: 

- Üıümcülerin alivre vazi~ 
y•tini nasıl buluyors urıuz:? · 

- Alakadar üzümcülerden 
lğrendiğime iÖre alivre az sa
.tılıyor, fakat fiatlar ihracatçılar 
için mütaittir. 

- Birlik harici satış yapan
lar var mıdır ve buniarın ye
kônu fazla mıdır ? 

- Birlik harici satış yapan
ların yekununu bilmiyorum. Fa
kat Birliğe dahil olan tüccar
ların hemen hepsinin Birlikçe 
teıbit edilmiş res•İğ fiatlar al
bnda İJ yapma~a teıebbüs et
tikleri ve yaphkları hakkında 
muhtelif rivayetler vardır ve 
hunları kontrol etmek te he
men hemen kabil değildir. 

- Rakiplerimizin bize naza
ran fiatları nedir? 

- Ben fiatlerin yüksek ol
duğunu zannediyorum. Rekol
tenin büyük oldt.ığunda herkes 
müttefik bulU11duiuna göre sar
fiyatı çoğaltmak için fiatlerin 
biraz daha indirilmesi faydalı 
olur. Mesela Yunan üzümleri
nin eyi cinsleri bizimkilerden 
bir iki kuruş daha aşağı fiatla 
satılmaktadır. 

- Birliğin fiat tesbiti hak
kında ne düşünür sünüz'? 

- Evvelki sene Birliğin ilk 
tesis teşebbüsü esnasında ben 
de vardım ve hatta tesis heye
tine ben riya!l;et ~i~ ordum. 

Deniliyor ki 11 üzümlerimizi 
ihracatçılar birbirine rakabet 
yapmak yüzünden gayet ucuz 
.fiatlere satıyorlar. Ve bundan 
dolayı da müstahsilin eline az 
para geçiyor. Bu Birliğin fiat 
tesbit etmesi de işte bir taraf
tan bu rakabete mani olmak 
ve di~er taraftan da bu vasıta 
ile müstahsilin eline çok para 
geçmesini temin eylemek mak · 
sadına mübtenidir.,, 

Tüccarların hariçten alacak
ları fiat meselesi başka, burada 
borsada dolayısile müstahsile 
vercekleri fiat büsbütün baş
kadır. Hariçten on alan tüccar 
dahilde müstahsile kabilse bir 
vcrmeğe çal~ır. iki fiat ara
sında hiç bir münasebet yok
tur. Ben müstahsil olsam iste
rim ki lzmirdeki tüccarlar ka
bil olduğu kadar bir~irleriyle 
rekabet yapsınlar ve çok sat
sınlar. Onlar bugünden ne ka
dar çok satarlarsa yarın üzüm 
borsaya geldiği zaman borsada 
da o kadar çok alıcı olurlar. 

Onlar borsada ne kadar alıcı 
olurlarsa üzüm de borsada 
o kadar para ed~r. Eğer tüc
carlar yüksek fiat:a az satmış
larsa yann borsaya üzüm gel
diii zaman alçak fiatla daha 
az alacakludır. Eğer tüccarlar 
hariçte ucuz fiatla çok mal 
satmışlarsa yarın borsadaki 
faaliyetleri de bu satışlar nis
betinde fazla olacaktır. Tica
ret ticarettir. Ya vardır ya yok
tur. Ya h:Jktır, ya batıldır. Ti-
careti ticaret olarak kabul et
mek ve onu kendisinin tabii 
kanunları içjndc mütalaa etmek 
bir znrurettir. 

Ankara, 2 (Ö.D.) - Finans 
bakanlığınca hazırlanan yeni 

belediye vergisi kanun projesi 
Kamutayın i kinci Teşrin top-

lantısında görüşülecektir. Bele
diyelerin gelir kaynaklarını ge
nişletmeyi istihdaf eden proje-

• • 

de vergilerin miktarı arttırıl
maktadır. 

Ankarada İtalyan 
Elçlllk blnas• 

Ankara, 2 (Ö.D) - Burada 
yapılacak olan Italyan elçiliği 
binasına bir milyon Jira sarfe
dilecektir. 

KURULU 
O zaman fiat tesbiti gibi ticari Eğer zannediyorsanız ki tüc-
• 1 carlar hariçte pahalı satarlarsa ış ere Birliğin karışmaması sa-

dahilde de pahalı alırlar, aldarih surette tesbit edilmişti. Bir-
a y IÇJlD 

alah;.ye i k nırsımz.Binaenaleyh bcn,yüksek 
i · sırf mes1ekr bir tcıekküf mahsullü bir senede alivrenin 

olacak ve ticaretin muamele az yapılmasını icap ettirecek 
ve hareketini tanzim işile mil- böyle nisbeten yüksek bir fiat 
kellef bulunacaktı. Binaenaley tesbitinin müstahsil için fayda 
Birliğin bu defa fiat tesbiti verecegme kani değilim ve 
ıibi işlere teşebbüs ;tmesi te· mazarrat vermesi ihtimali daha 
ıekkülün ruhuna muhaliftir. çoktur, derim. ........ 

Bir milyar marklık 
----------------------------------Bir döviz istokuyla Almanya dum-

ping Yapacakmış 
Pariı. 2 (Ô.R.) - Berlinden milyonunu endüstriyeller ve3 

duyulduiu•a göre resmiğ' Alman 300 milyonunu da Rayişbank 
ıazete1i 1 milyar marklık bir verecektir. Rayişbank başkanı 
d6viz akçesi kurulmaıına ait 8. Şaht tarafından verilen 
olan kaaunu aeşretmiıtir. Bu öiütlere rağmea indüıtriciler 
para Alman ihracatıam gelişme-
ıiae hasrediJecektir. Fr•nsız kendi isteklerile bu parayı aağ-
ıazeteleri bunu uAlman dum- lamak yoluna girmedikleri için 
ltinsr milyarı., diye srösteriyorlar. dir ki bu kanunun çıkarılma-

Bu bir milyar markı• 720 sına zaruret çıkmıştır. ............ 
Pilotsuz 1 Fransa ile 

Tayyare muallimi 
Olacaklar 

İsfanbul, 2 (Ö.D) - Pilotsuz 
tayyare muallimi olmak içirı 

Rusyaya ıcidecek olan ıekfa: 
ırenç yarın [bu2'ÜD] buradan 
Rusyaya hareket edeceklerdir. 

yeni ticaret anlatması 
Yapılacak 

Istanbul, 2 (Ö.D) - Fransa 
ile yeni tecim ( ticaret ) anlaf· 
ması yapmak üzere Ekonomi 
bakaalığı müsteşarı Kurdağlu 

Faik'in başkanhiındaki heyet 
bugün Pariıe hareket etti. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

B U G U N 
iki büyük filim birden 

Senin gibi bir kadın~Kadınlar avukatı 
••Almanca operet,, l'...: "Fransızca komedi,, 

Lian Hayd - Szöke Szakall ~ Jeanne Boikal - P.Richard 
Georg Aleksander ~ WiJJm - Lucien Baraux 

Ayrıca FOKS dUnya havadlslerl 
Seanslar her gün saat 16 da başlar 

Cumartesi günleri 12.30 - 14 - 18 talebe seın•..Jandır 
Paıar 2ünlerj saat 

İstanbul 2 (Ö.D) - Atina
dan bildiriliyor: Yunan meb'u
san mecJisjnin 4 Temmuz Per
şembe günkü toplaatısında 
hükümete, rejim meselesinde 
kamuya (reyi ama) başuurması 
İçin geniş salahiyet verilecektir. 

Atlnada bomba 
Atina, 2 (Ö.R) - Atina şar-

Ruzvelt ...... 
Bir bozguna 

Uğradı 

Ruzvelt 
Nevyork, 2 (Ö.R) - Cum-

hur başkanı B. Ruzveltin si
yasası mümessiller kurulunda 

bir hozgnna uiramıştır. Cum
hur bafkuu tarafından teklif 
edilen bir ka•un Holdiag sis
temi finansal sosytelerin kal
dırılmasını teklif ediyordu. 
Meclis 146 oya karşı 210 oyla 
bunu reddetmiştir. 

Latin kardeşliği! 
Paris, 2 (Ö.R) 

Jtalya hududunda 
Fraaıız - Italyan 

utl 

bayının evi önünde bir dina
mit patlamıştır. Bunun işten 
çıkarılan eski bir işçinin eseri 
o1du2'u sanılıyor. 

Y 11nan mecilsl 
Atina 2 {Ö.R) - Rejim için 

plebisit meselesini halledecek 
olan yeni Yunan ulusal kurulu 
toplanmalarına başlamıştır. 

Japon 
Harbiye nazırının 

Garip sözlerl 
Paris, 2 (Ö.D) - Tokyo

dan bildiriliyor: Japoıa Sü ba
kanı (harbiye nazırı) a-eneral 
Hayaıhi Japonya ve Sovyet
ler arasıada bir ademi teca-

vüz andlaşmaıı yapılmasını 
tasvip etmekte ise de sınırlar· 
da 200 bin Sovyet askerinin 
bulunması, ve me\'cul tahkima
tın bu andla,mayı imkansız kal-
makta olduğuau söylemiıtir. 
Bakan bugünlük harp tehlike
si olmadığını, fakat sınırlarda 
hadiseler bat göstermesi ihti
malinin ortadan kalkmadıfıaı 
ilave etmiıtir. 

Kettada zelzele 
Londra, 2 (Ö.R) - Bülücüs

tanda Ketta şehrinde yeni yer 
sarsınları olmuş, demiryolu 
antrepoları yıkılmıştır. 

Çin -Japon 
Ayrıhğı dUzeldl 

Londra, 2 (Ö.R.)-Çin-Japon 
anlaşmazlığı artık kesin olarak 
düzelmiştir. J ıponyanın Çin
deki sefirinin mezuniyetle mem
leketine dönmesi ğerı-inliiin 

Italyada 
=···· Sıcak dalgasın -

dan ölenler vardır 
Roma, 2 (Ö.R) - Sıcakları• 

şiddetinden Italyada ölümle 

neticelenen 20 günef çarpması 
vakası olmuştur. 

Roma, 2 (Ö.R) - Sicilyacla 
10,30 ve 15,30 da iki zelzele 

A 111 er il. aı ı / ·ıo~m 
Nevyork 2 (Ö. R. ) - "Nev 

Y ork Herald - Tribun " gaze
tesinin bildirdiğine göre Ame
rika birleşik devletleri 1937 
yılında her biri 35000 tonluk 7 
zırhlı kruvazör yapmağa karar 
vermiştir. Her halde, bu yıl 

sonuna kadar yf'ni bir deniz 
andlaşmnsı yapılmazsa, yeni 
finansal yıl başlangıcile bera

ber Amerikn 12 destruyer, 6 
denizaltı gemİ9ile 35000 ton
luk bir zırhlı kruvazörü tezga
ha koyacaktır. 

B. Edenin bir diyevi 
Fransa - lngiliz birliği 

Lo•dra, 2 (Ö.R) - AYam 
kamaraaıadaki diyeviade Bay 
Eden Fransa ve lagiltere ara-

sında bir İf birliği kurulması 
zaruretini ortaya çıkarmış Ye 

ıimdiki halde iki hükümetin 
birbirine ltağh olarak bu İf 

birliği için bir formüJ aradık
larını ve bu formüJ bulunuacı 
Londrada ı-eçen 3 şubat çı· 
karılan tebliğin çizdiği pr•ıı-

ramın çabucak saj-lamlanmaı. 

yolunun her iki devlete de açıl
JDJf bulunacağını aöylemittir. ......... • 

İçin 

Eransız-Alman projeleri 
Yeniden incelenmiştir 

Hava Lokarnosu 

Londra 2 ( A.A ) - Dıı iş
leri bakanı ile haya ltakanı Ye 

müste,arı ve bilhassa bir ha· 
va lokarnosu hakkında uzun 
ka11uşmalar yapmıılardır. 

Toplantının sonunda öil'e
nildiğine göre Fransanın Nisan• 
da vermiş ofduğu proje ilıe Al
man hükumetinin geçenlerde 
Londraya gönderdiği proje bu 
kanuşmalarda yeniden incelen
miştir. 

Aynı zamanda haber veril
diğine göre lngiliz kabinesi 
Lokarnoyu imza eden devlet
lerin sücl hava kuvvetlerini 
kullanma bakımından araların-

l 
beraber bu şartları yeritaelı 
için ileride ltir çok ıözbağları 
yapılmaıı imkanı kabul edil-
mektedir. 

Berengerln sözlerl 
Berlin 2 (A.A) - Gazetel•r 

Fransız senatosu dış işleri ko· 
misyonu başkanı bay Bereag•
rin Frankfurtcr Volkıblatt ga
zetesini• Paris aytarına yapbjl 
diyevi yazmaktadırlar. B.Bere ... 
ıer demiştir ki: 

Almanya yadsiieJ bölgey• 
dokunmamakla barış divasıaa 
değerli bir yardımda bulun
maktadır. Fakat doğu Avrupaaı 
ve Tuna meseleleri hakkında 

bir uyuşaa olmadıkça hava lo-
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TIREUE ZABrrA \l A 'ALA ı 

Dört vak'a faili de 
Zabıtaca yakalaudı 

Tire, 2 ( Özel ) - Tircmi- ve İnhisarlar memuru bu iş 
zia bu haftası bir vukuat haf- üzerine düşmüşler ve kurulan 
tası of muştur. plan ile Yasin oğlu r ... tehruedi 

Uzun zamandanberi bir vu- yakaliy.arak bütün kaçak mal-
kuat olmaması bütün Tire!ileri zemesi ve rakıları müsadere 
MYiadirmi,ken aon bir hafta e:tmişlerdir. Memleket iktisadi-
zar.fmda ardı ar'1ıaa, yapılan yatına çok dokunan kaçakçı-
rukuatlar biitüa Tirelileri mü- tıkla yılmadan yorulmadan 
teessir etmiştir. geceli gündüzlü çalışan jan- · 

Y alııız şundan memnunut. ki damıa kumandanın ve 1nbi-
yg\tuab yapıp kaçan failler çok sar memurunun bu son muvaf-
kısa bir zaman zarfında geceli fakiyctfcrinden bütün Tireliler 
pndüzlü çalıtaD jandarmamı- sevinmişlerdir. 
zın elinden kurtulamamış ve 4 - Kazi.nın he.men yakı-
bütün vak•a failleri yakalana- nında bulunan Boynubogun kö· 
rak adliyeye teslim ıedilmiştir. yünün genç ve çok güzel bir 

Vakalan sıralıyahm: kw olan Hatice lıernasılsa yo-
l - 3 gün eYvel Tirenin ıunu sapıtar:ak fuhşa atılma 

Dumlupuaar .. 1tallesinde otu- sevdasına düşmüş. Bunu haber 
raa yirmi yaımda Faikayı •et- alan kar.ci jandarma kumandanı 
resi Besim, kama ile bq yerin- yapbğı nasihat ve tazyiklerJe 
den ağır surette yarahyarak bu kızcağızı kötü yoldan ç.cvir-
kaçmıı ve çok ağır yaratı olaa miş, aiabeğisi Halil' e teslim 
Faika hastaneye kaldanlaııt ebniştir. Aradan uzun bir 
kaçan Besim takip jandarma- zaman l?'eçtikh:n sonra dün 
ları tarafından saklandığı yer- Haticeyi ilk defa baştan çıkar-
den yakalanmışbr. tan Emir Aliye Kara timarinda 

2 - Tirenin azılı sabıkalı- rast gelen Halil iradesini kay-
larmdan ve vücudunda ona ya- bederek tabancasını çekmİ.f ve 
lua kW'fUn yara izi bulunan atbğı yedi kurşunun yedisini 

Ô mer Kizım !bir kadın mese- de Alinin üzerine serpmiştir. 
lesinde• enİflesi Eınin Ç&YllfU Yedi kurşun yiyen Ali, hasta-
bma ile ağır surette yaralıya- neye kaldınlmıısa da bir müd-
rak kaçaııhr. Yaralı hastane- det sonra ölmüştür. 
ye kaldınJm11 ye Değinnende- V.ık'ayı müteakip -ovaya ka-
re dağlanna kaçan Kizım ta- çan Ha1ilin peşine takılan jan-
kip müfrezeleri tarafından ya- darmalanmız gecenin 22 suJa-
kalumıtbr. nada Kuantepede ağaçlıklar 

3 - Kaz••ı1.1a azılı kaç.ak- arasına sinen Halili yakalamıı-
çdanndu Yasin oğJu Mehae- tardır. 

aia kaçak rakı çıkardığını ha· Katil 19, maktul 18 yaşlarm-
ber alan judanna kumandaaı dadır. ........ 

BiR KUŞADALI 
Kuşadasındaki 

.. . 
mesını 

Dniz meniai geldiği için 
M:r yerde banyolar açılmıya 
başladı. Eıre bölreıinia şirin 
bir deniz farı olan Kuıadasın
da da bu volda şarbaylıkça 
önemli bir kalkıama görülüyor. 
Kuşadası Ege deaizinin hemen 
en güzel lıtir yerinde, açıkça 
lstanbuJun Floryasına benzer 
kilometrelerce süren kumsal 
denizine sahiptir. Şarın 800 
metre yakınındaki plija elve
ritli kumsala yapılacak az bir 
masrafla büyük kazançlar ge
tirecek bir şekle konulabilir. 
Burası hem şarlının deniz ih
tiyacını kar:;ılayacak ve hem 
de şarın baı ıudırhk bakımın
dan bir bölgesini aUslemit .ı.
caktır. Diğer bir b2kıındaıı 
tara ko•fU şarlardan gezginci 
toplamıya propaganda ışını 
görecek ve şarbaylığın da 
mevsimlik bir kazanç kaynağı 
olacaktır. Belki bu yıl buraya 
dökülen para kazanılmıyacaktır. 
F .akat gelecek yıl bu para 
şarbaylı,iın sandığına ~irmiı 
sayılabilir. 

Bu böyle iken şarbaylığrnıı
zın ardı "ıra, geçen yıl genel 
Lağım akıntısına çok yakın bir 
fet"c ve bu yıl da tabakların 
deri yıkadıkları uygunsuz bir 
yere deni~ hamamı yapmak 
>o' unu tutuşundaki isabetsizliği 
an ıyamadık. Bugün deniz ha
ma•ı yapmaktan ziyade mo
dem ve sağlık bakımından el
verifli plajların değeri vardır. 
Epr çok par• döküp tc plij 
yapılmuın de.iliyorsa, esaıen 
f&J1a deniz hamamına ihtiyacı 
""-...a+-· 

Plajın düzeltil
Istiyor 
kazanç bunu ispata yeter. Bu 
apaydın meydandadır. Fakat 
yİDe şarbaylık bu yıl hiç çe-
kinmeden bu işe girişmiştir. 
Yapılan deniz bamaaıada doğ
ıru düzgüa on kiıi soyunup 
iİyincbilir, daha çoğu için yer 
yoktur. Hele yüzme bilmiyen-
ler banyoya uğramasınlar çün
kü onlar bu hesaba kablma
mışlardır. Burada zorca yüze
bilirlcr. Banyo her sınıf yüzü
cüler düşü11ü!erck yapılmıf de
ğildir. Sıcakta yanıp kavrulan 
ve beş kuruş parası o1mıyan 
denizi uzaktan gözetlemelidir. 
Veyahut yasak edilen yerde 
denize girerek beş kuruş yerine 
bir lira vermelidir. Burada her 
şeyçlen önce şarlının sa~lığı 
gözöniinde tutulması ~erektir. 
Yazın Aiıcak günlerinde oldu
ğumuzu unutmıyalım. Bugün
lerde herkeı serin yerler arı
yor. Koskocaınan deniıdn kıyı
sında oturan bir şarın halkı 
kedi ciğere bakar gibi denizi 
uzaktan mı seyretmelidir? Hal-
kın kendHiğinden doğan de
•iu yakınlı~nı çiğneyipte bef 
on IU"a bir kazanç için denizi 
yasak mı etmelidir? Para alıp 
ta denize girdirmek ten ziyade 
para veriptc denize herkesi 
1sındtrmalı ve sağlığa doğru 
adımbnmızı sağlam atmalıyız. 

Y a~amak kafi dej'il sağol
mak, dinç olmak gerektir. Bu· 
nu topumU'zun kafalannuza iş
lememiz Türklüğe sığan ödcv-
•erden en üstünüdür. 

Yurdu bu koruyacakbr. Onun 
için şarbayhk, bqlangıcında 
bulunduğu deniz hamamı ve 
eczacılık yolundan genel sağ-
biın ödevile ıeri dönmelidir, . 
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Çiftçilerimizin 
Tarım Bankası borçları

nın nzatılması 
Kamutay, 1935 devlet bütçe

lerini çıkardıktan sonra hemen 
yaz tatiline iİrmedi, yurd eko
ııomisini ilgilendiren daha bir 
çok kanunlar çıkardı. 

Türkiyenin, başta elektrik, 
bütün itld kuvvetlerini araştı

racak bir kurum ile madenleri 
arıyacak bir enstitü için ayrı 

ayrt kanunlar yapıldı. İki kol
dan yapılan bu etüdleri ~lete
cek finansal üretmen de, Eti
bank kanunile kuruldu. 
Kamutayın, doğrudan doğ

ruya tarını ekonomisi icin ge
çen ay çıkardığı kanun: 14Ta
nm bankası borçlannın uza
tılması,, üzerindedir. 1931 ve 
daha önceki yılla:- içinde ta
nm Bankasından ödünç para 
alarak bugüne kadar borcunu 
ödeyememi~ 411.240 çiftçi 
vardır. Bnnlann borç'a:-ı yirmi 
milyon lira kadardır. 

Yeni !kanuna göre bu borç
lar üç ürem ile on beş yılda 

ödenecektir. 1931 yılında bin 
lira borçlu olan bir çiftçi, bu 
kanun olmasaydı şimdiye ka
dar geçen zaman için 560 lira 
üren ve senede 411 lira bölü 
vermek ~artiyle beş senede 
2057 lira olarak borcunu öde
yecekti. 

Kanun şimdiye 'kadar ieçen 
manlann fairini yüzde be~e 
indirmektedir, v.e :vukardaki 
borçlu her yıl 104 lira vererek 
geçmiş yıllar ürcmiyle birlikte 
Bankaya onbeş yı\ içinde 1570 
lira ödemekle borcundan kur
tulacaktır. Şu halde 1931 yı
lıodaki borçlu ötedenberi ye
ritilmekte olan ürem.lerle bu
gün vereceği paranın tutarını 

on beş yılda ödeyecek demek
tir. 

1931 den önceki yılların fiat 
şartlariylc ·yapılmış borçları; 
ürünlerin son yıllardaki düşük 
değ~riy!e ödemeğe imkan yok
tu Odünç veren Bankanın bu 
alacaklarım alamaması ise ku
rumun finansal durumunu güç-
leştirdi. Devlet iki yönden güç· 
lüğe uğrıyan bu lrnnuyu, yurd 
ekonomisinin nomal akı~ını ko
rumak erkesiyle iyi bir duruma 
getirmiştir. 

Üremi iadirmek ve ödeme 
yıl annı uzatmak, çiftçide borç 
:veıme imkanını yaratacakbr. 
Gerçi bunun yurdun her ya
nında her ç.ifiçi için saltık bir 
ödeme tedbiri olduğu söylene
mez. Fakat geniş alanda iyi 
sonuçlar alınacağına şüphemiz 
yoktur. Uzatılan borçlar karş:
lığı için :kanuna eıkı kayıdlar. 
konmuştur. 

Bu kayıdlar; gene çifçiclen 
yanadır. Ulusal erkelerle ta
rım işlerine kredi veren ban
ka; çiftçinin her zorlukta ko
şacağı bir kucaktır. Borçlu 
çiftçi bütün variyle Tartm Ban
kasının alacaklarinı sağlıya
rak onu korursa, ilerde tefe
cilerin elinde kalmaktan va 
topr.ığını onlara kapbrmak
tan kendini kurtarmış olur. 

Devlet buğday dej'erini ko
ruyor, kurulan fabrikalar pa
muğun, yünün yoğalbm alanını 
genişletiyor. Klerinğ esasları 
tanm ürünfüıün çıkat oylumu-

mı ve değerini artırıyor. 
Çiftçinin kalkınması yo-
yolunda alman bu tedbirleri 
eıki borçlan• hafifletilmesi ta
ma•lıyacakbr ve bütüa bu 
2eniş tedbirler içinde Türk 
çiftçisi kendini geçmişte olduğa 
2ihi gelecekte de koruyacak 
olan uluıal kuruma tanm ban
kamna borcunu ödemeğe bü
yük önem verecektir. 

Çiftçi borçlarını uzatılması
nnı, Tarım Baıakasmın duru
muna yapacağı etkiyi de dü
ıünmek gerekti. Yirmi milyon 
alacaj'ın faizini yüzde üçe in-. . . 

• 
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Almanya ve Fransa 
Anlaşma yoluna girecekler midir 
Berlin 2 (Ô.R) -Frankfortta andlaşmasına bağlı kalmasımem-

çıkan Volkişe Çaytung Paris nuniyet verici bir şeydir. Alman 
aytarının Franııı: Senatosu dı~ hükumeti Fraasıı: - Rus aod-
işleri komisyonu B.Ber.anje ile 
bir mülakatını neorediyor. B. 
Berange, Hitlerin nutkunu ele 
alarak, müsbet neticele. e var
mak için geçmişin unutulması 

gerektiğini hatırlatmış ve de
miştir ki: 

1 va~~.~~tilerta:ı:::, il:. ·~ 
l plebisti ile bütün arazi mese

lelerinin haHe-dildiğini söyle
miştir. Göring, Göbcls, Ribent

rop, Ruc!o 'fe Hes gibi Alman 
başkanları da aynı tcminab ver
mişlerdir. Bunlara inanmamak 
için bir .5ebeb yoktur. Fakat arazi 
vaziyetinin tanınması şüphesiz 

Fransız müstemlekelerine de 
teşmil edilmek gerektir. 

Lokarno, Franzız -
Rus andla,ması 

ve Avu•turya 
Alman hükümeiinin bab Av

rupa barııııu sağhyau Lokarııo 

!aşması lokarnonun ehemmi
yetten düşmesi kuşkusu•u göa
termiştir. fran~a bükmeti bu 
kuşkuları gidermek için ted
bir alacaktır. 

Alman hükumetinin Fransız 
menfaat sistemi hakkındaki 
ı!Örüşlerini anlıyoruz. Almanya
nın kendisini i!giliycn mesele
ler için bir harbe yer açabile
cek bir sisteme girmemesi ıye 

bunlar için bir tek Atman ne
ferini bile feda etmemek is
tememesi anlaşır bir şeydir. 
Andlaşma modasına muariz 
otan Fransız siyasal adam lan 
da çoktur. Avumrya meselesi 
önüne geçilmez bir güçlük 
sayılamaz. Ya1nız Almanyanın 
Avusturyayı ilhaka hakla 
yoktur. 

Gazeteci, Almanyama sade
ce Avuıturya Almanlar.ımn 
kendi mukadderatlarım tayin 
hakkına malik olmalarını iste-

diğini aöyleyince B. Beranje 
buna h:ç bir itiraz: scrdd~il
miyeceğini itiraf etmiştir. 

Fransa silah beraber
llğlnl reddetmlyecek 

Sözü teslibat meselesine ~e
ç.iren Fransız siyasal adamı 

her iki tarafın ende ~onda 
muvafık gördükleri gibi hare
kette serbest olmaları cc
rekdiğini söylemiştir: 

- Yalnız kuvvet bür•et tel 
'k;n eder. Fakat bu Alma•y• 
ve Fransa arasında l:>ir silih 
münzenesi kurulması ihtimali
ne mani değildir. Fransa bu 
istikamette her teklifi tetkike 
hazırdır. 

Anupa vaktilc .tayaya l:al-
kimdi. Fakat Cihan barbıDd.a 
heri gerileMek teblikcsile kar
'ılap:nfbr. Bitler gibi ~ ele 
iyi ıörenl~rdenim •• Avrupa
nın yeniden eski haline cele
ceğini umuyorum. Fakat bu 
ancak büyük devletlerin AY
nıpada banşı korumak için 
a•ı.f'Dalarile mümkündür. 

Bütün işleri Nümayiş 
Ağustos Ayında 500 Bin ltalyan 
Askeri Büyük Manevra Yapacak 
Roma, 2 (A.A) - Bolzano Ye Udine bölge- gelerde yapıla• süel hazırlıklar aaa vatandaki 

lerinde Temmuz ve Ağustos aylan içinde 500,000 orduyu zayıflatmamıştır. lt.lyanm süih kuvuti 
den çok askerin katımiyle süel m~nevralar ya- Avrupada'ki ötleyJeT için oldup ıibi du~ta-
pılması hakkıada hükümetin aldığı tedbirleri dır. 
bütün ltalyan kamoyu candan kar~ılamıştır. Napoli, 2 (A.A~ - 1200 ukerJe harp gereç.i 

Tribüne e-azetesi bundan bahsederek diyor ki: taııyu Nuario Sauro vapuna da doğu Afri-
Hükumetin bu karan da gösteriyor ki .somar- kaya doğru y•la çıkıaışbr. 
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Y..~.~.~~~~~~.~~.~ ..... !.~i!.~ Başbakan 
Cumuriyetçisaylavlann 
Vaziyeti ne olacaktır? ,. 

Atina, 2 ( Ö. D. ) - Halk 
partisi saylavlarından bir gru
bun cumhuriyet rejiminin mu .. 
hafazası lehinde bir protokol 
imzaladıkları bazı gazetelerce 
yazılmıştır. Katimerinin bunun 
doğru olmadığını yazıyor. Cum

huriyet lehinde olan aaylavlar 
vardır. Fakat bunlar protokola 
lüzum olmadıiı ve cumhuriyetçi 
nişanlarını hem meclis kürsü
sinde, hem de plebist ıırasın
da müntehipleaioc yapacakları 
beyanafle göstereceklerini bil
dirmişlerdir. 
Baıbakan B. Çaldaris parti 

saylavlarının toplantısında ba
zıları tarafından rejim mesele
sinin ileri sürülmesine rağmen 
disiplinin muhafaza edildiğini 
memnuniyetle kaydetmiştir. Baş 
bakan hükumet baıkanı olarak 
rejim hakkında bir vaziyet ala
mıyacağını, zira plcbisittc tam 
serbestliği temin ile mükellef 

gerektiri-di. Bunun i~in devlet, 
bütçesinden yılda bir milyon 

lira vererek tarım bankasının 

normal çalışmasıoı korwnağı 

üzerine almıştır. "Tarım Ban

ksına daha çok çiftçi ve 
köyJü ekonomisine yararh bir 

hale getirmek,, Parti progra
mının ana maddeleri arasında-

dir. Gene programda bq işler 
arasında konulmuş olan tarım 
endüstrisi, her zamaa tarım 

Bankasından iyi kredi bulacak 
çiftçilerin raıyonel çahımalarile 

olduğunu, fakat halk partisinin 
bu işde tabii vaziyet atacağına 
bunu da kendisini• tayin ede
ceğini söylemiştır. 

Diğer taraftan B. Kondifis 
mecliste söz alarak niçin kraJ
cıhğa döndüğünü anlatacağım 

bildirmiıtir. Ordu bakanının 
fikrince cwauriyetiu akametin• 
d~n sonra muhafazası Yatanper
verlik olmazmış. B. Kondiliı fır-
ka arkadaşlarının rejim mesele
si hakkında başka türlü düşüne-
bileceklerini bunun fırka ile mll
aascbetini kesmeğe kendisince 
bir sebep olmadı;ını, bununla 
beraber mühim bır mesele üze· 
rinde aynı parti içinde fikir ay
rılığını• doiru olamıyacağını 

keodiıinin de takdir e.ttiiini 
söylemiştir. 

Kondiliı partisi saylavlann-
dan bir çoğu plebisit mesele
sinden serbest bırakılmazlarsa 

partiden çekileceklerini bildir
mişlerdir. 

ka mem'eketlerde para deie

riai düşürme veya ürün değe

rini yükseltme gibi tedbirlerle 
yapılmıştır. 

Türk parasının değeri, en 

güç şartlar içinde bile koruna

caktır. Bunun için en açık söz

ler söylenmif Ye bu sözlerdeki 

ciddilik çchn tecriilte1erlc sağ 
Ja1t•ıftır. 

Ürünlerin deierini yükselt
menin nomal hadler içinde ol
ması ı=-erektir. Yüksek fiatla 
çıkat o~uu.--u kfiçiltmek çif-. . .). . .,, 

••• 
Diyarıbekirde 

Yeni fabrikalar İÇİi\ 
50 hin Ura pamuk 

-- &ıfloraıı birırıcı 'liafıiıedt -
k&DUnu çok severek çıkarttı&'ınl 
bildirdi ve "yeni fabrikalar için 
S0.000 balyc pamuk İ.lterim,, 
dedi. 

Sulaıra ifleril\e ilgilenerek 
bu it üzeri•de sorular soraa 

Bqbakanımıı, bu İ.fi•, laer rıl 
ıiki milyo• verilmek suretiyle, 

böli ile baıanlması im'kinı 

olup olmadığını sordu. Yeni 

IW müjde olarak da bölgeaia
de petrol bulunduğunu• anla
.pldıj"ını bildirdi. 

Hava tehlikesi hakkında 
uzun bahisler yapıldı. ismet 

lnönü, Adanadan şimdiye ka

dar toplanan 70,000 lirayı de· 
gil, 70.000 tane bava tehlike· 
ıioi bilen üye yazılmasını arı.u 
~ttiğini söyledi ve Mersinle Tar· 
susta bu yolda yapılan çalıı
maları dikkatle jlÖzden ieçirdi. 

- . 
Cumhuriyet, 

yukardaki tek taraflı ted-l 
başanlaltilıaiftİr. 

birler yerine özel varlığımıza 
uyan en iyi yalu seçmiı-

tir. Tarım Bankası borçlan-

nı uzun bölülerle ödeten kanun 
hem devlete, hem de borçlu 
çiftçiye ödeYler vererek güçlü
ğü• elbirliğile kaldırılmasana 
kabul etmiştir. Bunda yalnız 
fiaansal fayda görmemefiyiz. 
Çiftçiye borcunun imkan dere-
cesinde ödettirilmesi, onun ile· 
rjki yıllarda tutumlu ve verimli 
otmaıını ••ilayan bir eti~ 
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- 101 - Saldırışlarına cevap verıyor •.. icad Garkonyo 11 lmdat!.. imdat!..,, 
Diye bağırdı ve Ragastanı 
hançcrliycmiycccğine aklı yete
rek kapıya atıldı. Bu ~ıralardan 
kont yerinden kımıldamamıştı. 
Yeni gelen bu adamın kim ol
duğunu bilmediği için papasla 
Ragaatan arasında ieçmiş bir 
fca\• ,.anın izleri bulunduğunu 
!!cm:rak aralarına girmek te 
istemiyordu. Papas kapıyı 

açmca l:spada Kappanın ka
masiJe karplaşnııştı ve geri 
çekildi. Ragastan "vuur., diye 
bağırdı Bir dakika içinde ls
pada Kappamn kaması papa
sın göisüne saplanmış, kalın 
ens:di papas 0 öldüm 11 diye yer
lc:e yuvarlanmııta. Aynı da
kilrnda Ragastanın k:hncı Ba
ron Astoranın omuzundan gi
rerek arkasından çıkmıştı. Şö
~·alye bu kanlı hadiseler karşı
nnda da alayı elden bırakmı
rarak Barona dedi ki: 

- Eğer yanılmıyorsam önce
kilerle beraber bu siz.e vurdu
KUm yedinci kılınçtır değil mi? 

- Tanrı seni yok etsin.Evet! 
Y 2nılmıyorsun, fakat bunların 
hepsini sana toptan geri vere
ceğim. 

- Buna şüphem yok Baron. 
Şimdilik bir feye ihtiyacınız 
var mı? Yzranızı sarayım mı? 

- Teşekkür ederim. Bu bay 
ile beraber yolumuza çabucak 
devam etmekten başka dileği
miz yoktur. 

- Ooo!.. Ne kadar gülünç 
bir dilek . Halbuki ben Konta 
bir az beraber gezimaek tek
lifinde bulunacaktım. 

Bu sözleri iıiten Ye yerde 
yatan papas doğrularak ba
ğırdı: 

- Kaçı•ız! Ko•t kaçınız! 
Ragastall cevap verdi: 
- Kontun kaçmaia ihtiyacf 

yoktur. 
Kont Alma sordu: 

Beaden ae iıtiyorsunuz 
bay. 

Size söyliyecek iki sözüm 
var. Monteforteye gelip sizi ya
kalamak teklifine boyu• eğme
diğimden dolayı beni ölü•e 
mahküm etmitlerdi. Batım ko
parılacaktı. Cezanın yerine ge
tirileceii günden bir sıün evvel 
kaçbğım Romadan ıeliyorum. 

Garkonyo bağırdı: 
- Onun sözlerine kulak as

mayınız Kont, yalan söyliyor. 
Bu adam ıeytanın biridir. 

Garkonyo hem bunları söy-
Jiyor, hem de dizleri üzerinde 
sürünerek Ra~astana yaklaş-

mağa çalışıyordu. lspada Kappa 
onu omu:darından yakalıyarak 

geri çekti. Baron d~ ~ ~afl!mıştı. 
Ragastanın söyledıgı bır kaç 
söz kontu titretti. Bu söz
lerin doğruluğuna 1naıııyordu. 
Şövalyenin soiukkanlılığı, yü
zünün çizgileri, sözlerinin kuv-
veti onun yij'it bir adam olelu
ğuou anlatmaya yetiyordu. Ra
gastan ilave etti: 

- Ben papanın iğrenç dü-
şüncelerini reddettim. Baron 
Astora kabul etti. 

- Sonra? 
- Sonra mı? Yakalandım. 

Hapsedildiğim gün Monsenyör 
Sezar Borjiyanın Sentanj şatosu-

' . . . . nun en gizli zınaanını sızın ıçın 

hazırlamalarını söylediğini ku
laklarımla duydum. 

Kont Alma derin bir düşün
ceye dalmıştı. Kendisini bir çok 
yaldızlı vaatlerle Romaya çağı
ranların kendisi için neler ha
zırladıklarını düşündü. Esasen 
Böyle bir çok vaatlarla Romaya 
çağrıhp öldürülen sinyorların 
sayısı pek çoktu. Ragastan 
Kontun düşüncelerini anlıyarak 
söylenmekte devam etti: 

- Kont başımı getirecek 
olana paralar vadedildi. Ar
kamdan bir çok athlar koıtu-

şu Rahibin duznğına düşüp ... 
ölüme mabküm bulunan sizin 
gibi yüksek bir zab kurtarmak 
için Monteforteye gitmek üzeı e 
yoldan sapmasaydım şimdi en 
uzak yerlere varmış olacaktım. 
Vicdanım acı çekmekten kur
tuldu. Eğer Romaya gitmek 
istiyorsanız yolunuz açık olsun. 
Serbestsiniz. Haydi... Gel ıs
pada Kappa ... Yakıt geçiyor. 

Ragastan dışarıya çıkmaia 
yönelince kont Alma ona büyük 
bir iıaanla inanmış bulundupn
dan .. bekleyiniz şövalye11 dedi. 

Yunanistan hükômeti durumu eyice kavramıştır 
Atina:·2··((S:ö)=.s:·P~ii!i::i~····;i;:~ic·1~:· "iıükil;~; .. ·;~·;;.;i~~~r .. ·hn·.;r;;~&ıi~·~··~~ktiir·ı;iira1ı 

Vcnizelos tarafından ifşa cdi- siyasanın gelişimini iyi hesap- da ilave edebilirdi.) 
len mektubundan ötürü Yuan lamış mıdır, hesaplamamış mı- Muarizlerimiz diier bir nok· 
gazeteleri arasında çıkan böle-1 dır? taya da ilifiyorlar: "Kamil 
mik devam ediyor. Muhalifler Hakikat şudur ki, muhalifler Atatürküa Türkiyev hu~utJana• 
- B. Metaksas da dahil • hü· daa dışan çıkmaga ilk defa 
kümeti Balkan uzlaşmasında olarak karar verirken Moako-
siyasayı eyi idare etmemekle Ya, Biikreş ve Belgradı ziyaret 
ve Yunanistanı aşağı derecede edeceğinin bildirilmesi, Atina· 
bırakmakla ittiham ediyorlar. dan iae hiç ballı olu•m .. ua 
Bunlara hükumet bes:ıbına ce- çok mühim ve dikkate deter 
vap veren .. Katimerini,, gaze- bir hadise deıil mi imif?" 
lesi diyor ki: Bu noktada da Aaadolu aja.• 
Yunanistanın mevkiini zaif- ıının bir tebliii on.lan laaluıı 

latan bi:- şey varna o da mu- çıkanyor. Bu tebliie gire Ka-
halif başkanların andlaşmaya •ll Atatürkiia bir dq a•ml 
karşı yaptıkları hücumlardır. yapması muhtemel lae de bw 
B.Metaksas bunun sonucu ola- rezi MoakoYa Ye Tahrana 
rak yapılan tefsir diyevine munhasır kalacaktır. EaaHa 
kendisinin müessir olduğunu B,{'aldaris bu seae içinde bu gezi•in 

- -···-Görülmez bir şua 
Keşfedilmiş 

Barlln, 211 haziran 
.. Almanyada .. göze göriinmez" 

ltir ıua' keı fediJmiftir. Berliali 
Fiziıyenler hertz dalgalannı o-
cak istenilen istikamete dop 

f )'aymak çaresini bulmuılar. _ 
10 aantimetre uunhlpnda 

dali'alardan t•ı.k61 eden b. 
, ''Hertz ıuaı,, daima laedefine 
~ varaa bir elektrik bombarch· 

manıaa kıyaı ecliJeltilir. Mylece 
iki nokta arumda - m.baben 
baıka hiç bir taraftan yaka· 
laamak ihtimali olmak11ua -

bitifikJik temin edilebilecektir. 

Milliyetçi - aoıyaliat gueteler 
bu icadı çok meraklı bir au-

Kontu kandınnazsa zorla gö
türmek kararında bulunan Ra
gastanı epiyce sıkıntı basmışh. 
Kont baygıD yerde yatan Ba
rön Astora ile yuasının ağır
lığından kımıldanamıyan ve ku
duz köpek gibi bakan papa_,a 
gözlerini çevirdi! I~te bu son 
bakış kont Almaya karanm 
vermeğe çok yardım etmişti. 

Birdenbire Ragastana dönerek: 

söylemekle övünüyor. Bizı:e bu ltalya • Fransa anlaşmasının yaöılacağına dair Yerilmiı biç 
diyevin hiç bir ehemmiyeti olacağına inanmıyorlardı Ye bi- bir karar yoktur. ') 
yoktu:-. Zira hükumet bunun zim ltalya ite karşılaşmamızdan Balkan aDdlaşması hufftn 

rette göstererek harp halinde 

ne kadar ite yarayacağını an· 

)atmaktadır. .. Hem ıuaı ,, her 

türlü parazitten azade olup 

yağmur, siı Yeya başka her 

haDgİ bir sebeple boıulmazmış. 

deniz feaerleri yerine geçebi
lirmi i böylece iÖrle görüle• 

- Bay, size bir aı. arkadaş
lık edeceğim. Çünkü sizinle 
görüşmek isterim. (Garkonyoya 
dönerek ) faknt yine buraya 
dönmckliğim lazım .. Her halde 
Romaya gideceğim. 

Ragastan elde ettiği bu ne
ticeden sevinerek lspada Kap
paya hayvanları getirmesini 

söyledi. Bir kaç dakika sonra 

Ragastanla kont Alma yanyana 
Monteforteye doğru atlarını 
koşturuyorlardı. 

lspada Kappa handan ayrıl
madan Şövalyeye "Rahibin işini 
bitireyim mi?,, Di} e sordu. 

Ragastan: 
- Adam sen de neye yarar~ 

Kalbinde yaşatacağı kin onu 
kahrından öldürecektir. Bu su
retle yaşaması bence bir han
çer ucu ile öldürülmesinden 
daha eyidir, dedi. 

Kont Alma Montcforte yo
lunu on beş dakika kadar ta
kip etti. Monteforteye dönmek 
için son kararını vermemişti. 
Ragastanın sözleri üzerine Ro
maya gidip gitmemekte de 
kuşkulu idi. Moateforteye dö
nerse ve savaş başlarsa ken
diıi için iki kurtuluş yolu vardı. 
Eğer Sinyorlar kurultayı ken
disini kumandanlığa seçerse 
iş başında olmasa bile ismen 
savaşı idare edeceğinden yerini 
sağlamlaştırmış olacaktı. Seza
rıa ordusu galip gelirse Mon
teforteyc zorla getirildi2'ini söy
liyerek yakayı kurtaracaktı. 
İşte kontun kafasında işliyen 
meseleler bunlardı. Ragastan 
göz ucu iJe onun neler düşiindü
ğünü anlamaya çalışırken kendi 
kendine de şaşıyordu: 

- Primverin babası nasıl ol
muş ta bu adamdan Beatria 
gibi kalbi yurd sevgisile tutu
şan bir kız olmuş. Nasıl ol
muı ta böyle zaif, hastalıklı, 
korkak adamdan böyle güzel
ler .-üzeli bir peri vücuda ı?"el-

111iıti. 
Kont Almanın da ıözleri 

yan yan şövalyeden aynlmı

yordu. O da ne düşündüi"finü 
öğreıımeğe çalışıyordu. Bir ara
lık ona seslendi: 

- Bayi Sezar Borjiyanın be
nim hakkımdaki düşüncelerin-
den emin mis!niz? Bak şimdi 
başbaşayız, yanımızda ne ah-
mak Baron, ne de kinci papas 
var. Açık konuşabiliriz. 

- Kont hazretlerinin sizin 
bütün hakikatJarı aaladığınızı 
ıamyorum. 

- Ne demek istiyorsuauz 
delikanlı? 

- Bir az önce gözleriniz 
önünde cant~JI"" , kendilerine 
bag· ı·'-dıw ,aroa ile papa•-

.,.. 4DID3 ~ ı.J 

andlaşma metnine uygun ol- korkuyorlardı. Halbuki bu an· YunanistanıD yalnız kaldıiıaı 
duğunu bildirmişti. Diğer and- laşma olduğu gibi bunu ltalya, iddia edenler tarafıadaıa açılan 
lalıklar da diyevin andlaşma Yugoslavya anlaşmasının takib yaralara rağmen, bailapklanm 
metnini hiçbir suretle değiştir- etmesi için de şimdi çalışıl· •••elki aibi aynı bağlarla ltağ-

maktndır. Demek ki hükfunet lamakta olup Yuaaniıtan yakıa miyece2Jni bildirerek durumu d ti 
durumu iyi kestirmiıtir. komıulannın ye büyük oı a-tesbit ettiler. Demek ki bu-

B. Göringin Sofya, Budapeı- nnın dostluğuna dayanarak nunla bir deg· işi klik olmamış- k ı · t • -
1
- b 

te ve Belgrat gezisinin Bal an ge ecege cesare Ye ına.... •· 
h da şerefi B. Metaksasa veya sulhunu tehdit elliği iddiala- kabilmektedir. 
başkaşına aid olsun. rı da yersizdir. B. Göring Sof- Ayni makale •uharriri, isyan 

B. Politisin mektubuna ge- ya ve Budapeştede muvaffak hareketi esnasında Baliarlana 
lince, 1934 yılı Kanunuevvelin- olmuş olabilir. Bu tabiidir, zi- Yuauistana akın etmek niye-
den beri vaziyeti değ~tiren iki ra Macariıtanla Bulgaristan da tinde oldak.lanm ve Yaıoalav-
hadise olduğunu kaydettik. Bi· Almaaya ı=-ibi andlaımaların lann da onlara imtiaal edece-
ri 3 Şubat tarihli Londra biJ- değişmesini istiyorlar. Fakat 2Jni yazan Elefteron Vima ga• 
dirimi, diğeri Fransız - ltalyan Belgradda B. Görinı durumu zetesi•İn bir yaX111 dolayW.le 
aulaşmasıdır. Muarızlar bu ha- değiıtirememiştir. Bunua da be- de, Bulgarları bu akıadaa Bal· 
diselerin Yunan siyasasından legcsi yeni kabineyi kuran B. kaa andlaımaııaın ahkoymuı 

k·ı ld l . Stoya Dinoviçin heman Pariıe olduaunu, Yuaoala·'--a aelia-müsta ı o uğunu i erı aürü- el f k k F hftkA • • •UU" • 

t gra çe ere ransa u- ce, isyanı bastırmak için Yu-yorlar~ Doğru. Fakat mesele metine olan bağlılıiım biJdir-
orada değil. Mese e ıudur: me!Sidir. (Burada Katiroeriai naniıtana yardım teklifinde bi· 

ıııklar yerine ıtöıe iÖrülmeı 
ıualar geçmiı olacaktır. Bunla-
nn aahaaı çok daha büyük n 
ruyet ıeraitinden müstakil •la· 

cakbr. Bir yapur bu cins bir 
ıuaaın içinde• geçerken bir 
boparU5r kaptana han~i balgede 

bulunduiunu aöyleyecelrtir. Ber· 

linde tecrnbeler yapılmıt ve 

çok memnun edici ae\iceler 
vermiftir. 

Accba Balkan andlaşmasına gazetesi ayni •ealde olarak le bulunduklanaı habrlabyor. 
······························································································································ii···· 
ya dönüp sizr Sezar Borjiyaya damna ayaiı ile düımek de- yolundan geri çeYiıiyorum. •-

Bir aşının ellfnci 
\'ıldönümi 

ve papaya şikayet etmelerin- mekti. Yine bir çok düşünce kikatler inuaı Urkiltemeı. K~a~ 
den alt:yhinizc kışkırtmaların- lerde• sonra Monteforteye dön~ siz beni taaımazswz. Ben ııu 
dan korkunuz yok öyle mi? mekten başka bir çare yoktu. biraz tanıyorum. lir rastlama 

- inanabilirsiniz ki papa Hakkında Montcfortede alıa· duyduj'um ha~ ft)ler ~n~· 
d y dan geçe•len bana ôgretti. ailesinin hakkımdaki düşünce- mış kararların neler ol ui'unu G ... d t il Garko• 

lerine asli metelik vermem. da bılauyordu. Belkı oraya Ya• yoauıa iÖrÜfmeleriaden 6ğren• . . · enamı e u orre e • 

Bakınız, bütün Borjiyalara ne r~ca kendisi ha~se b~l~~k-b. dim. Siz Sezarin aatdıracağı 
kadar büyük kuvvet ve varlık Bır aralık kendı kendis~nı ol- bir yeri yurtlunuzu bırakbnız 
isnat ediyorlar. Hal!>uki bun!a- dürmeği düş~d.ü. Kont ıra.de: Simdi söyleyiniz. Buna hiyanet 
rın elinden gelebilen biricik iş sını, ccaaretını kaybetmııti. denmez mi? 
adam zehirlemektir· Bir adamı Kendi kendini de öldürmek 
belki çağırırlar zehirler'er. Ve kolay bir iş değildi. Düşündü, 
bu suretle bir e~kiya 2'ibi dav- dakikalarca düşündü. Ağzua-
ranırlar. dan çıkan "bittim, mahvoldum" 

- Bu hususta bilgileriaiz Ç'>k sözleri oldu. Hem Sı?idiyor-
kuvvetli. lar, hem konuşuyorlardı • 

- Evet f Çünkü bu soyu çok Kont bir aralık şövalyeye 
yakından tanıdım. Sezar Borjı- Italyayı bırakıp gitmek diifünce 
ya beni Sent A•j şatosunun en sinde olup olmadığıaı ıordu. 
karanlık bir zındanına attırdı. " Daha bir karar vermedim ,. 
Dende Sezarı kendi yerime ora· cevabını aldı. 
da zincirlere bağladım. Lükres - Öyle ue dütüaceniz ne-
zchirli bir kama ile beni öldür- dir? Kaçak bir durumda bulu-
•ek istedi. Bir kadını öldürme- nuyorsuauz. Uzun müddet bir 
ii erkekliiime yakıştıramadı- yerde duramıyacaiınız aibi 
ğım için o hala yaşayor. . yolunuzdan da lcalamazsız.ız. 

Papaya gelince; o da benim - Beni biç düşünmeyiniz. 
elimde idi. Eğer onun ölümün- Sizia için konuşmak daha iyidir. 
den bir kazanç doğacağını bil- - Beni mi düşüaeceksiniz. 
seydim, ya öldürür, ya kaçırır- Buna lüzum yok. Çok aıkııır-
dım. Sözlerime inanınız Kont! sam yardı• ettiğim siayorların 
Herkesin korkunç sandığı Bor- yanına sıgışınm. 
jiyalar maskeli adamlardır. - Fakat niçin Monte For· 
Kendilerinde bir adamı titre- tcye dönmek iste•iyorsunuz? 
tecek kadar kuvvet yoktur. Bakınız Kont açıktan açığa 

Kont bütün Italyanın kor- konuşmamız daha iyidir. Ken-
kudan, zulümlerinden tir tir dinizi bulunduğunz korkuaç 
titrediği borjiya soyuna karşı durumdan bir cesaretle kurtar-
bu adamın böylece konuşn.a- mağa çalışmalısınız. 
sına şaııyordu. İlk sorgusJım - Bulunduğum durum •u 
tekrarladı. dediniz? Bu hususta karar 

- Borjiyların benim hal~kım · vermek yalnız bana aittir. 
daki dü~ünce!erinden eıuinmi- - Aldanıyorsunuz. Bea de 
ıiniz? sizin kadar düşünür ve ka:-ar 
-Sezarm ıimn için bir zındaa Yerebilirim. 

hazırladığını Yebu yolda emirler - Siz mi? Sebep! Ben sizi 
Yerdiğini kulaiımla ifittim. tanı•ıyorum bile ..• 
kont batı•ı 6niine eğdi. Vur- - Ben iae bu hakkı lrendim!' 
duna kal'fl iılecliji ~en de ı&'IJoram. Çlnldl ha~ata! 

Kont saranyor, reakten rea· 
ıe i'iriyordu. Ragutan deYam 
etti: 

- Size rastladım. Acımak 
tanmıyaa ve aözlerinde •ut
laka bir maksat, hem de za
limane maksat taııyan Borji
yablann size zındaa hanrla
dıiıaı haber verdim. Arkanıza 
bakıyorsunuz. Geçtiğiaiz yollar 
sizi örkütilyör. Dostlarumla, 
askerlerinizle, ailenizle aranız
da açılan uçurumu 16rüyor 
gibi oluyorsuauz. Bu uçurumu 
aımak sizia için kolay olmıya
caktır. Fakat diJer1eniz bu uçu• 
rumu 2eçmek için size yardım 
edebilirim. 

- Mtımkün değil! 
- Mümkün deiil mi? Bir 

deneyelim. istemek, yapmanın 
yaıuıdır. iatiyenler amaçlarına 
vanrlar. 

- Uiradığım felikete ne 
hakla karııacağınızı sorabilir 
miyim? 

Susmak sırası timdi Şö•al
yeye gelmişti. Bu ıuale karfı 
sizi Monteforteye getir•ek hı-
yanetinizin önüne geçmek is· 
temekliğimin sebebi kızınızı 
sevmekliğimdir, diyemezdi ya. 
Biraz düıündükten sonra aklını 
başına topladı Ye dedi ki: 

- Kont cenaplan! Borjiya
Jann yumruiunu yiyenler:e karşı 
yardım etmeii kendime ödev 
edinenlerdenim. Bea blllllardaa 
çok feJiket ve feaahk sördll· 
tüm içia zuJOm görenlere k&111 
merhamet bealemekJiiia~·Pıtt 
........ .. •ötnt •e ou ıureuı-tı; 

B. Pa•lörUn kuduzdan 
ilk kurtardıiı adam 

Dart iÜ IODra, yaaıİ hÜ· 

mlbdeki 6 T .. muıda, Pastöı 

tarafından keffedilen kudu2 
aıııının ilk defa ola•k biı 

adam ftzerinde tecrübe .aildi· 

ğinin elliaci yal dönümüdOr. Bu 
adam bill yqamakta olan ve 

Emtitli Pastör kapıcısı olaa 
B. jozef Mesterdir. 

B. Mester o zaman 9 Y•fUl· 

da idi ve latraıburg yakınında 

oturuyordu. Bir sabah, kuduz 
olduğu anlaıılan bir köpek 

tarafıadan ııınldı. O aarada, 
Fransada bir rivayet d6niyor-

du; .. Bay Paatör" İs•inde b~ri 
kuduz mikrobunu keşfehnıf. 
Fakat resmii birıey yoktu. 

Annesiyle ltirlikte küçttl& 
Jozef Meater hemen "Bay 

Pastörü,, görmek vücudundaki 
14 ısırığı göstermek tbere 
Parise ~itti. 

Geldiii akp.•, kllçlik haı

ta yüksek öğret.en okulU1 

liboratvarına sıötüriiltlü. O 
Yakte kadar ancak bayYaalar 

Ozerinde tecriibeler yap ... 
olan B. Paatör hastayi tedavi

den sakınıyordu. Dr. Ru •• 
Grangerin fikrini sordu. ikisi 
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Tayyare satın almak arzusile lzmir lzmir Sanatkarları 
• 
işçilerinin yaptıkları tezahurat ve ... 
Völ lscher B•obachter, 

MUnlh Haziran 1935 

Gazeten'n lıtanbul muhabiri 
yazıyor: 500 tane askeri 
ıayyare sabn almak ıçın 
T6rk hiıkiimeti mayıs son
lanada bir karar vermiş ve 
emini için Tllrk ulusunun yar
mmına müracaat etmiftir. Türk 
ulusunun, memleketin vaziyeti 
dolayısıyle maruz bulunduiu 
muhtemel tehlikeleri takdir 
ederek hük11metin 8u •üra
caatına nasıl fediklrca bir 
mrette mukabele ettiğini aşa
pd.ki yazı göuten11ektedir. 
~ Ttlrkiye ıellit bir cephede 
hava taarruzlarma maruz ltulu
•uyor. Ve bizzat bq ıehir Anka 
ra bir çok taraflardaa bu teh
likeye marudur. 

Mealeketia mtldafaası için 
arbk yalmz Tllrk ukerinia ce
ıaret ve mukaYemeti ve T6rk 
uluaunun rU'111kler içiade ba
f&J'dığı istildiJ muharebelerinde 
tecr6be edilmit olu fedaklr
hjı kifi ıelmiyor • Ancak 
umaaımı:ua mlldafaa tar-
zında ihmali caiz olmayan 
faktörlerle yani midafa -
ayı modena tekaikle techiz 
etmek ve haYa silibını inkipf 
ettirmek ıuretile Türk ulusu
na• ruhunda k&ldeşmiı olaa 
ceaıl•erlik lluletini istifade 
edilir bir hale 80kmak lüzuma• 
au takdir edea fUUr Tllrkiye• 
de öteden beri mevcuttur. • 

Türk Tayyare Cemiyeti, ha· 
•• ıilihıaı ikmal etmek işial 
rDardanberi kendine yuife 
edinmiştir. Ankara Ye lstanbu· 
lun cadde ve •eydanlannda 
geceleri tayyare piyangoaunm 
renkli rekl•mlan ıp)dar •e kü
çuk bir Ttlrk k6yibıe vanaca 
muhtarın oduında ve akp•· 
lan köylilleria toplaadıklan ip
t dai kah•ehanede Tayyare 
Cemıyetinia a~ci •• ter 
vik edici pllklan ıa
rüllir. BtitOn mn.ıtlman •e•· 
leketlerinde ol.lup gibi Tllr
kiyede de her yıl kutlulanan 
kurbaa ltayramıadan enel 
tayyare cemiyeti tehirlerde 
ve k6ylerde halkı kurb~n 
derilerini ce•iyete vermeğe 
da-wet eder. 

1933 yıh soabahariılda cum
huriyeti• 10 uncu yıl döaimlln· 
de Tlrk askeri tayyare filola· 
rımn Ankarada reımi ıreçit 
meyclaaında tribtlnler llatllndea 
geçtikleri ırartııdn. Tnrkiy• 
ima bir milddet eye) yelkeali 
tayyare uçUflannı da tatbika 
baıladı. Bir kaç hafta önce 

teıis merasimi yapılan ~e "Türk 
kqu" adı verilen yelkenli uçuf 
mektebinin açılıtı muaaıebetile 
Devlet reiıi Kamil Atatürk 
16ylemiştir: 

"Milletin yaıamasını ve onu 
korwnağı isteyenler, memleke
tin hava metelelerine aynen 
kara ve deniz meselelerine 
olduğu gibi laer gtln daha zi
de dikkat etm•i• •ecburdur
lar. ,, 

Son yıllarda bava ıilibınm bat 
d&ıdüre• bir ıDratle inkişafile 
ebemmiyetinia artması ve ulus
lar arası durumua ortaya çı
kardıj'ı ihtiyaç ve zaruretler 
kartııında Türk hava teılibah 
:J~rİ bir durumda buluuyor. 
·H•r taya bir bakınca Tilrki-

eyi tehdit edebilecek tehlike
r flr61Gr. Ma111m son glbı• 
nnde Ta17are cemiyetinin 6ncı 
..,..eai m&nuebetile •ıYe

lamet la&ıti tarafında 
llylena •• alua teYcih edil· 
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anlaşılır. Bu nutkunda İsmet 
laönü bütim tehlıkelere kıır ı 
silahların en moderni o1an bir 
ıiJ hla müdafaa için 500 tane 
askeri tayyare sa n a 1 ı -
masını istedi. Ba vck· 'n 
beyanatındaki tafsilatı fev
kalade enteresandı. Bu tafsi
lat müşarünileyhin talebinin 
bütün vüıat ve 4ümulünü gös
termektedir, G. ismet Inönü 
orta kıymette bir tayyare satın 
almak için 60 bin Türk lirası 
Yermek icap ettiğini ve bir 
tayyareyi harbe bazır bulun
durmak için bu paranın her 
sene sarf edilmesi lazımıe1-
diğini ve bu suretle Türki
yenin senede 60 milyon mark 
sarf eeebilecek bir hava büt
çesin11 ihtiyacı olduğunu söy
lemiştir. Tilrkiyenia devlet 
blltçeai 380 milyon mark 
olda;unu ve Türk tay-
yarecilitinia ikmali için tim
di istenilen masrafın bu mik
darıa yüzde 15 iaden faz
lasına baliğ olduj'unu ve bunun 
işidilme•iı yllkıek bir nisltet 
teşkil ettiğini ve timdiye ka
dar Tnrk havacılığının yıllık 
blltçeıinin 12 milyon m~rk 
olduğunu burada kaydetmek 
münasip olur. Baş•ekil hü
k6metin ne bugüa ve ne de 
yann böyle yüksek bir 
meblağı sarfedecek vaziyet
te olmadlj'ını ve Türkiyenin 
ekonomik kuruluşunun temeli 
sarsalamak istenmezse tamamile 
natürel ekonomiye koyulmuı 
elan ziraatçı halkın finanıel 

yllklerini artırmak hiç bir ve-
cihten caiz olmadığından Yer
gilerin artırılması mevzuu babı· 
olamıyacapı söylemiştir. Hil
k6met uzaiı gören planlı 
l.ir politika tatbik etmek ıure
tile memleketi zengialeştirmek 
ve sağlam zirai temeller uze
rinde memleketi sanayileıtire
rek devletin gelecek bütçe
eiaia ve mü~afaa hazırlığının 
organik genişlemesini temia 
etmek i•yretindedir. Fakat 
uzaj'ı görea bu politika karşı
ıında bugün laava tehlikesi 
buluyor ve ismet lnönilniin 
tlediii ıribi " hernekadar Türk 
dış politikası sulh. se•erlik yo
lunda iH de Ye bu sayede bu 
güa için bir tehlike mevcud 
değilse de yarın için bugünden 
mücehhez olmak lazımıdır. ,, 
Biaaenaleyb Türk hükıime
ti için yegane yol olarak 
milli fUUr ve v cdana hitapla 
milleti gönüllü olarak büyük 
mikyasta yardımda bulunmaia 
davet etmekti. Bu çareye mü· 
racaatla ismet İnönü " havada 
emniyet., uirunda Mayıs son
larından beri bütün memleketi 
•aran bir hareket yaratmıştır. 
Türk matbuatı bu yolda çok 
hararetli faaliyet göstermek
tedir. 

Türk Tayyare Cemiyetine 
bava tehlikesini bilen üye ola
rak iİrmek için asgari 50 lira 
aylığı olan bütün vatandaılar
dan ıenvi kırk marklık 
yardım istendiii düşünülür
se l>u mühim b r şey 

ifade eder. Devlet reisi 20,000 
büyük iı ve ticaret erbabı 100 
ve 200 bia marklık yardımlar
la, bakanlar ve aaylavlar tay
yare cemiyetine birer maaı

Janaı vererek ltu harekete 
6ıa ayak olduktan ıonra ıimdi 
yardım faaliyeti daha geniı 
6lçftde daima artmakta ve her 
rUn ıazetelerde haya telıli· 
kuiai bilen iyeleri• listeleri 

~ 

Balıkesir, 2 (A.A) - Izmir 
Halkevi Musiki Kolu sanatkar
ları ik'nci konserlerini de ver
dikten o a Balıkesir evcile
rin· n i. ten uğurlamaları ara.sın· 
<la b n lzm"re d .. nm 'şlerd'r. 

S na Ar arın 'Fnci konser·
de ·r· c' i gibi muvaffakıye -
Ii o l ş, bu suretle amat .. r 
sa atk r ar Bal kes'r .. bü ' 
bir sempati bıra ·mı"' ·. 

BUCA 
İstasyonunda şen~ 4i 

Ayd n 
Vc:pllrlı 

Buca, 2 (Özel) 
Demiryolunun Devlete geçme 
sinden ötürü dün gece Bucada 

şe11lık yapıldı. İstasyon baştan 

baıa bayrak ve elektrikle do
natılmıştı. Bucalıların ço u 

istasyon önünde birikerek gece 
geç vakte kadar milli oyunlar

la bayram yapblar. Halk çok 
ıevinçli idi. 

istasyon direktörü bay Z ya 

Çabkkaş, espektörlerdcn Reş~t 
Yoldemir, Buca gençlerinden 

Orhan hathn Devlete ıreçme

ıinden ötürü güzel sözlerle 
derin sevinçlerini döktüler .. 

-~-

Vakıf işleri 
Düzeltiliyor 
Yeni vakıflar genel direktörü 

B.Fahri işine başlamıştır. Bay 
Fahri demiştir ki: 

" - Kamutayın son toplan
tısında çıkan yeni vakıflar ka· 

aunu 6 ay sonra yürürlüie 
girecektir. Daha şimdiden ka
nunun esaslarından başka yeni 
durum etrafında birşey söyle

mek imkanı yoktur. Yalnız ka· 

nunun yürülük tarihine kadar 

bu kanunun yeritilmesi :sureti
ni gösterir tüzük projesini hazır 

!ayacağız. Vakıflar işyarları 

kefil olma sandıiı tüzük pro

jcıi danııtayda incelenmekte
dir. 

Tüzük öteki dayrelerin ke-
fil olma sandıkları hakkındaki 
tüzüklerin aşağı yukarı aynıdır. 

G~nel direktörlük yurdun 
her köşesinde bulunan cami 
Ye mescitleri kı:sım sınıfla· 

makta, arıtmaktadır. Bu-
nun ıçın illerden isteni-
len listeler ya va§ yavaş gel
mektedir. Yıktık ve içinde na
maz kılınmaz bir halde olan 
cami ve mescitleri onararak 
yararlı bir bale sokmak istiyo
ruz. 

Arıtılacak cami ve mescitlere 
eşyalardan tarihsel değerde 
olanları müzeler ve ötekileri 
de bakımlı cami ve mescitlere 
vereceğiz.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
esseıeler memleketin müdafa-
asına yardım uğruada çalıı
maktadır. Hep birlikte bir 
tayyare satıa almak arıusile 

lzmir işçilerinin yaptıkları te
zahürat ve birçok köylerde gi
riıilea buna benzer teşebbüı 

ve hareketler iÖsteriyor ki vak
tile istiklil muharebesi sırasında 
hayretlere düşüren ruhi balet 
ve heyecan şi•di Türkiyede 
o zama11kınden daha canlı ve 
ateşlidir Buiün lstanltulun 
cami kubbe ve minareleri üs-
tünde oğuldayan motörler 
Ankara radyo istasyonunun 
yüksek direkleri ve beton bi
nalarının damları ve memle
ketia dağları üstünde dolatan 
genç Türk filoları ve yenidea 
biltün milleti saran fetlakirlık 
ateti ıröıteriyor ki "Vatanımızı 
korumak için 1000 kanada 

Altınordu - Göztepe 
Hava turnuvasının bu son karşılaş

ması bıı Pazar yapılacaktır 

T'fl:rır qiwii Altıııo1·dH ilC' kan;ılcı~acak olcoı Gözttpe takwn 
Düa1 akşam topla•an futbol Hava kurumu turnovasının 

heyeti Altayın, Göztepe maçı son maçı bu Pazar günü Altın-
h~kl"mdaki itirazını tetkik et- ordu • Göstepe takımları ara-
mış ve oyunun yeniden icrası- d I kt . sın a yapı aca ır. 

m ıcap edecek bir şey göre· 
memiştir. Göztepe lisanssız ve 
yabancı oyuncu oynatmadığı gi-

ŞiJd maçlan Afustosun soa 

haftasında başlayacaktır. Yani 

bi hakem raporunda da oyunu hava turnovasındaa sonra futltol 
habersiz terkeden oyuncular altı yedi hafta bir tatil denesi 
hakkında bir şey yoktur ieçirecektir. 

Ulusal fabrikalar 
Beş yıllık endüstri planımızı tamam

lıyan ve İş bankası tarafından 
yönetilen Fabrikalar ne durumdadır 

Beş yıUık :d~ü-st-ri~p~l~a-nı_m_ı____..,S_ö_m_l ___ k_o_k_ fabrikası: 

zın Sümer Bank tarafından yö- Sömi kok fabrikamız ·pek 
netilen fabrikalarının çalışma ve yakında iılemiye baılayacak-
yapılış durumumuzu izah etmiş- tır. Zonguldak bölgesi kömür-
tik. Bugün tie ekonomik kalkınM lcri endüstri içia pek elverişli 
mamızın en soravla ve cam gibi olmakla beraber çok mıktarda 
sömi - kok gibi, Eriani bakır UçUncü maddeli olduğundan ev-
gibi her biri kendi bakımın- lerde kullanılması yayılamamış-
dan büyük birer ulusal davayı ta. Halbuki 932 yılmda gaz-
kotaracak olan ekonomik prob- hanelerde harcanan kümür 
lemleri üzerine alan iş banka- mikdarı 43 bin ton iken, 933 
sının bu meseleler üzerindeki d b 'kd 60 L e u mı ann uin tona 
çalışmalarını okurlanmıza su- çıkması memlekette yakılmak 
nuyoruz. Y ~lmz bankacılık ıtla- vasıflarını taşıyan kömürlere 
nında de2'il, büyük endüstri geniı yogalıın kaynaklarının 
işlerinde de kıvanç duyduiu- kolaylıkla bulunacağı kanaatımı 
muz başarılar ıtösteren ulusal vermiştir. Zonguldaktaki bir 
bankamızın yüklendiji endüstri ton k6mlirdt!a 69 - 70 kilo kok 
iıleri üzerindeki hızlı ve değerli elde edilmektedir. Bundan baş-
çalışması, bıze bütün sonuçla- ka bir ton kömür 200 • 300 
rm çok yakın olduğunu müj- metre mikibı arasında hava 
delemektedir. ıazı da ıailamaktadır. 

Cam fabrikası: 933 de harcanan kok 80 bin 
Cam fabrikamızın işleme ve tonu bulmuştur. Yapılmakta 

yardım deneçleri başlamıştır. olaa fabrikanın aaıaıhcı fırın-
Bu ay başında açılma töreni larındaki deneçler 60 bia ton 
yapıJacaktır. kok verebileceğini iÖstermiştir. 

Normal yıllarda memleketi· Ergani fabrikası: 
mizde cam yogalbmı 10 bin ton- Çalıımağa baılıyabilmek için 
dan aşaiı deiildi ve son 6 yılda demiryolunun bitmesi beklen-
cama vr.rdiğimiz para 2,5 mil- mektedir. Fabrikanı• büyük 
yon lirayı bulmuştu. Cam içia kısımlan ancak trenle taşıta-
lüzu•lu olan ham maddelerin bilecektir. Onun için ıimdilik 
memleketimizde bol ve en oradaki kurağlarm yapımı ile 
iyi cinslerden olıaası, fabrika- uğraşılmaktadır. 

nın kurulmasında büyük bir et- Eriani bakırları işletmeye 
ke olmuştur. Fal>rika buiün~il başlandıktan ıonra ilreti• ilk 
durumiyle " 3 ,, ton ca. ya - iki yılda on bin üçüacü yıl-
pabilecektir. İleride bir ilive dan sonra •• beı bin ve sonra 
enstlasyonile daha iki bin ton- 24 bin tona kadar yüksele-
Juk fazla bir yapım clede edi- cektir. Ortalama bir hesapla 
le bilecektir. dışardan getirdiğimiz bakır 

Fabrikamız şi&diJik fİfe,bar- 2550 toa olduğuna göre ilk 
dak iibi içi bo" cam itleri işletme yılı sonundan başlıya-

" rak on bin ton bakır satılması 
yapacaktır. Yapımın qişe ih-., imkan altına alınıaış olacak 
tiyacını eksiksiz olarak· kar- va dünya bakır piyasasının or-
şıhyacaiı oranlanınmaktadır. talama fiahna iÖre de bu mik-
Pençere camı yapacak olan tarla her yıl bir milyon lagiliz 
cnstelasyon ileride ilave edile- liralık bir kambiyo geliri sai-
cel r. lanmıı olacaktır. 

Kadınlar 
tütün 

törenle 
Pariste tiryakiler 
kraliçesini Özel 
Pariste en büyük tütün tir

yakileri bir araya toplanmıf, 
en kuvvatJi nefeslerle titün 

Okurların~ z AZ. 

~ ~ Dilekleri 

Küçük san'atlar 
Yasağına karşı 
Kaçakçılı c mı ? 
Gazetenizin değerli yazıla 

ara ına şu u acık şikayetin: 

sıkıştı mamzı .. aygılarımla yal
vaı ırım. 

Ecneb'leri küçük san'atlar
dan meneden kanun epeyc 
evvel tatbik sahasına gird . 
Aradan zaman geçtiii hald 
elan birçok r.1üessiseler ecnet 
işçi istihdam etmektedir. Mc· 
sela bir otomobil acentası ile 
yine bir s:az şirketi bu gibi 
İfçileri hizmetlerinde tutmak
tadırlar. Benim bildiğime göre 
kanunu tebellui eden müessise 
sahip veya idarecileri o e•ri 
derhal ve muayyea vaktinde 
infaz etmeleri lazımdır. 

Bu işde maaleıef kaçakçılık 
ta yapılmaktadır. Çok iyi bil
diğim ve gaz şirketlerinden 
birine mensup bir ecnebi Yar
dır ki alelade ltenzia tuluab11· 
farını ta•ir edea bir iıçidir. 
Şirket bu adamı elden çıkar
mamak için defteriade tahsil· 
dar olarak göstermektedir. 
İkinci bir kurnazlık ta (muta· 
bassıs)lık keyfiyetidir.Otomobi 
motörlerinin tamir veya mon· 
tajında veyahut oto•obil yı· 
kayıp temizlemekte ne fevka· 
lidalik vardır ki mutaha11as 
olsunlar? Onlardan bir çok 
defa fazla ve hakikaten •u· 
tahassıs Türk iıçisi vardır. 
Zaten lzmirde bugünkü ecnebi 
mutabassısları denilen bu ada•· 
lar birkaç sene evvel Türk 
işçisini• yetiştiraiği kalfalardır. 
Oalann ustaları şimdi lzmirde 

Kanun bu yerlerde çalışaall 
hakkını münba'Sıran biz Tnrk 
işçilerine vermiıtir. 'Y apılaa 
ihmal ve kayıtsızlık beyhude· 
dir. Kanun sarihtir. O yerler 
sahibine verilmelidir. 

Dererli işlerile muhtte her 
kesin derin hürmetini kazan
mış olan saygılı emniyet mli
dürünüa kat'i hareketi•i bek
leriz. 

Her iÜakü okuyucularınızdan 
R.UÇAR 

Bocada başı 
Boş köpekler 

Son günlerde Buca sokak
larında baıı bot köpeklerin 
tlolaşıaakta olduj'u a-örüJmek
tedir. 

Hatta ieçen gün eski jandar 
ma silbaylarından bay Nurittiain 
eYine döa•e.kte olan t.ayan 
Safiyenin llzerine ltir k6pell 
saldır•ış ve üıtünü baıuu 
parça parça etmitfu. Ba>an 
Safiye o kadar feryat etmiıse 
de neden ıoara yetiıen bir 
kadıa tarafıadan kurtanlabil
miştir. 

Bu gibi baıı boı köpeklerin 
gezdirilmemesi için tarbayhj'ı• 
nazarı dikkatini celbederiz. 

2000 Uçak 
Aınerikanın deniz ve 
Ha va bütçesi nekadar 

Reisicumhur Rozvelt Ame
rikada sulh zamanıada yapı
lan en kabank yeküalu barb 
blltçeıini i•za etmiıtir. Bu 
bütçe 460 milyon dolardan 
ibarettir. Bu para ile 24 yeni 
zırhlı alınacak ve 555 uçak 
tedarik edilecektir. Proıram 
mudbince 1942 de Amerikanı• 
2000 tayyaresi •evcut ola
caktır. 

.....•...............................•.• "' 
da biriacilik Reyaon Klemaa 
ile Artür Dülıaua' da kalmıfbr. 

Dördlincü Y•l'lf yalnız katlm 
tiryakiler araa~d• olmuı, t8tla 
kraliçeJiiiDi '"-' ı-1an E&7a 
Karmoaa ka 
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Dü Z-D'Essesks gözden dü müştü .. "P:ıris - ~oir., ga2etes:nde 

imdi ö Ü bekliyor bu bnşlık altındn göze çarpnn 
bir Berlin anketinden bazı par
çalar: 

Sc .. il, Elizabetin ince damar
larını bu!muş gibiydi. Devam 

etti: 
_ Hajestc, bütün bilgiler ve 

sevimlikler üzerinizde toplannıış 
değil midir? Dük D'Esseks'te 
huzurunuzdan ayrılınca kabalı
ğına kim bilir ne kadar ~eessü! 
etmiştir. Bana öyle gelıyor kı 
Esseks fazla sinirlidir. Bu ka
dar coşkurı ve asabi karakter
de bir varlık için Londra gen ş 
bir faaliyet sahası olabilir. Ma
jeste nedea keadisine haddini 

' bildir miyorsunuz ? 
Daha dün İrlanda için teklif 

ettiğimiz bütün lortlar ve me
buslara muhalefet etti. Belki 
de bu mevkii kendine sakla
mak istiyor. Tyrone kralını 
yenmek arzusu onun gibi haris 
bir gencin kendini göstermesi 
için iyi fırsat değil mi? 

Majeste bir müddet kendi 
sinden kurtulmak için bu iyi 
fırsattır işte ... 

idam ehpas.ına doğru 
irfanda, İngilizlere her za

man felaket getirmiştir. Zaval
lı Esseks kontu da bu sözün 
doğruluğunu anlamakta gecik
miyecektir. Arkasında Robert 
Sesil gibi bir casus bulundu· 
ğundan şüphelenmeden lrlan
.1.ay hareket etti. içinde de
rin bir sevinç heyecanı vardı. 
Fakat maiyetindekilerden bir 
çift rrözün Sesil hesabına her 
hareketini kontrol ettiğini bil
miyordu. Sesil, böylece rakibi
nin r aaliyetinden günü gününe 
hnberdar olmakta idi. 

Bir gün, Elizabete bir sürll 
uydurma haberler yetiştirildi. 
Kraliça verdiği emirler hilafına 
olarak Dük, D. Esseksin süva-
ri kuvvetlerin kumandasım 
dostlanndan Southamptona 
verdiğini ve Tyrone üzerine 
yürüyece~i yerde Momonie'de 
abes şeylerle uğraştığını öi"
rendi. 

Dük Limerik'te bir boks ma
çı te-rtip etmiş ve lrlanda şam· 
piyonu Glen Mama Moga ile 
karşılaşmaktan bile çekinme· 
miştir. 
Oturduğu ev de bir reza

letbane halini a'mıştı. Orada 
Faslı bir dilber.~ .şevişmiş; ve 
adi bir esit o 1 .. n bu kadınla, 
bütün ordu~unun gözü önünde 
muaşakadan çcki~memiştir. 

Dük D'Esseks, lrlandada üç 
aylık bir ikametten sonra pa
ra isteyince kraliçe bu talebe 
cevap bile vermemişti. 

Genç dük biitün arkadaşları 
önünde kraliçeden bahse-
derken: 

- Yemin ederim ki kraliçe 
~ ğır olmuştur. Yaşına göre 
b a şaşılmaz da, diyordu. 

\u söz bir liitif eden başka 
bi; şey değildi. Böyle iken 
casuslar bunu da kraliçeye ye
tiştirmekte geç kalmadılar. Eli
zabette sinirli sinirli haykırdı: 

- Sağır... Ben sağırım di
diyor, öyle mi? Bana kurumuı 
bir aj'aç gibi muamele ediyor. 
Bu mel'un bu hiç bir işe ya
ramıyaa, kavgacı, zevkçi, borç 
yapıcı çapkın beni tahkire cüret 
ediyor .. 

ihtiyar 
1 in ateşi 

çalışmasını tavsiye ettiler. De

dikodulann akisleri Irlandaya 

kad2r uzanıyordu. Halbuki bu 

işte acele etmek mahvolmayı 
kabul etmekti. Esseks'tc rakip
lerinin tesvilatım hissetmişti. 

Bir dakika önce Londraya dön

mek istiyordu. Halbuki lrlanda 
kralı Tyrone ile daha vuruş
maınıştı bile... Kendisinden bir 
mülakat istedi. 

iki şef, bir sabah erkenden 
Brenay kıyılarında buluştular. 
Hava mükemmeldi. Ulsterin 

inkıyat etmesi şartı ile, Esseka 

Irlandada katolik mezhebinde 

müsaade edileceğini vadedi· 

i yordu. Bu teklife göre İrlanda 
valii umumisi kral vekili adını 
taşıyacaklardı. Devletin başlıca 
zabitleri yerlilerden olacaktı. 

O'Neyl'ler ccdadlarından kalan 

toprakları istedikleri gibi iş
Jiyeceklerdi. 

Dük bütün bunları kabul et
tireceA"ine emindi. Sesil görüş
melerin bu şeklinden haberdar 
olunca kraliçenın yanma koştu: 

- Majeste, Dük inanılmaz 

bir hafifmeşreplik göstermiştir. 

Haimetli hükümdarımızın en 

kötü tlüşmanı ile konuşması 
çok vahim, hatta bir az da 

şüphe uyandıracak mahiyette• 
dir. 

Hatta bazıları diyorlar ki bu 

görüşmelerde bir suika~t ko
kusu var. Kraliçe hazretlerine 
karşı bir suikast .. 

Berlindcn 20 kilometre öte
de, göl kenarındaki malikane
sine beni çağıran dostum, be
nim yanımda uyuyor. Daha 
çabuk esmerJemek için yüzün
de bir krem var. Kız arı Herta 
ve Anna da karşımızda •. 

Gözler mi snğa çevirsem, bir 
yıl önce Genemi Şlayherin 
öldürüldüğü hezaran koltuğu 
göreceğim. 

Onun yanından gt:çcrken ev 
sahibine soruyorum: 

• - Adamcağız gerçekten suç 
lu mu idi? 

- Belki! 
Bu müphem cevabı veren 

arkadaşım ihtiyatlı bir Hitler
cidir. Tehlikeli mevzulara do
kunmak istemiyor.Bazan Hitleri 
tenkid edecek olursa hizmetçi
lerin orada olmamasına dikkat 
eder. 

Fakat karısının tebessümünde 
fikirlerimi anladığını gösteren 
bir işaret seziyorum. O çok 
okumuş, Fransız edebiyatile 
kaynaşm,ş bir kadındır. Monar
şist olmakla beraber saltauah 
mümkün görmiyecek kadar 
dürbindir. Bu hususta ona sor
duğum bir suale, ikinci Vilhelm· 
le oğlunun firarını habrlatan 
nükteli bir cevap veriyor: 

- Gitmemiş olsalardı, çok
tan gelmiş olacaktı. 

Onunla çok iyi anlaşıyoruz. 
Fakat omuzuna vurarak" Anne 
arkadaş ,, diye hitap eden kız
ları gözükünce işler değişiyor. 
Tebessümü acılaşıyor, sonra 
kendini toplıyarak, soruyor ba-
na: 

Yalnız suilcast kelimesini duy
mak Elizabeti • yumuşatmağa, 
Sesilin bütün istediklerini ka- - Büyüdüler, değil mi? 

Öyle zan ederim ki, Herta· bul ctmeğe kafi geliyordu. 
mn nışanlısı, önümüzd~ onu Windsor sarayının muhafızlarını 
ağzından öperken ve kolunu derhal iki katına çıkardı. 
beline, hatta biraz daha yukaBir gece saray koltuklarından 
rıya dolarken, Anna pek membirini bir suikastçı zannederek 
nun değildir. Kibar sosyetesi 

on beş kılıç darbesinde par- için bu tavırlar çok yeni şey-
çaladı. Arbk kendi gölgesin- lerdir. 
den korkmıya başlamıştı. Bir Şimdi yat üzerindeyiz. Kızlar 
kaç gün sonra Esseks Lon- babalarına soruyorlar: "söyle 
drnya döndü. Şimdi bütün çeh- azizim, ne yapacağız bugün?,, 
relerden kendisinin gözden Ertesi gün için gölde bir ge-
düştüğünü anlamıştı. zinti t4:klif ediliyor. Ev sahibi 

Sadece Sesil gülüyordu. kaşlarını çatıyor: 
- Kraliçe hazretlerine Dük Bir pazar günü! hayretle ba-

D'sscsks hazretlerinin geldiğini kıyerum. Bana anlatıyor ki 
haber vereyim, dedi. Berlinde herkesin kayığı oldu-

Dük onu önledi : ğu ıçm Pazar günü 2öl çok 
Zahmet etmeyiniz. Bu kalabalık olurmuş ve orada 

haberi ben bizzat vermeyi bi- gezmek tehlikeli imi. 

lirim. Anna daha samimi olarak 
Eski gözde fazla konuşmağn ilave cUi: 

lüzum görmeden Elizabctin - Fazla olarak da bizim 
odasına girdi. Kraliçe ayna yatı görüılerse küfürleri savu-
karşısmda idi. kafası, bütün rurlar. 
saçları döküldüğünden cascav- Baba susuyor. Fakat ertesi 
laktı. Pcrükasını yerleştirmeye akşam onun da ağzından bu 
çalışıyordu. itiraf çıkacak. 

Hiçte hoşuna gitıniyecek bir Ye panları geçen bir 
vaziyetti bu.. ihtilal 

Esseks'e karşı hiddeti iki kat Beraberce otomobile bin-
oldu. Bu şekilde basılmış bu- mczden evvel, ev sahibi sıkı-
lunması sinirlerini büsbütün larak bana birşcyler anlatmak 
bozmuştu. istiyor: "Hizmetçilere bahşis 

Onun böyle tozlu çizmeleri, vermeyi sakın unutmuş olma-
üç haftalık sakalı ile haber yayım!,, Onu tatmin ediyorum, 
vermeden girişini acı bir tarzda ve hareket ediyoruz: 
takbih ettı: - Beni affediniz azizim. Bir 

- Evinize çekiliniz. Bu da- güa bir misafirime bunu sora-
kikadan itibaren mevkufsunuz. cağım aklıma gelmezdi. Fakat 
Orada emirlerimi bekleyiniz. böyle bir hiçten meseleler çı-
Esseks ölü gibi Elizabetin ya- kabilir. Hizmetçilar o kadar 

nandan çıHı. l lairesine çekildi. şimartılıyor ki... Rejim onları 
Hastalığını bahane ederek kim· çok himaye ediyor: Tıpkı iş-
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ışın kolay olmadığına immınız. şörlerini dağıtan halktan bir fından, işimin bittiği saat kay-
Hitlcr ihtilali yapılırken, bu hayamı i ... temiyerek çarpıyor. dile tamamlanan aym fişi iade· 

vatanperver, fakat gizlice libe- Kız, huşunetle dönerek onun ye mecburum. Daha ziyade 
ral Borjuva, temenni ettiği :suratına fırlabyor: uzatmıy&lım: Bu tarzda hare-
diktatörlüğün kendiıine ne sı- u Kaldırım artık yalnız siz- ket Almanyadnn başka yalnız 
kıntılar açacağının farkında lerin değil! Bu ateşli gözleri bir Rusyada vardır. 
değildi. Neticeleri kendisini de ba"jka bir yerde gördüm. Eski ve yeni Almanya 
korkutan bir ihtilalin iııkişafınıı Her pazar, yollarda - bazan Evet şimdiki Berlin Moskovaya 
şimdi hayretle bakıyor. Zira geceleri de - kız ve erkek ge- benziyor. Fakat çarların çocuk-
Almanya tam ihtilal iç.indedir. çidlerile karşılaşıyorum. Başka larını. grandükleri, borjuvar.iyi 

Bunu ba ka yerde de bir yerde de gormüştüm. tacirleri, kapıtalizm görünüşünü 
gördUm Her yerde var diyeceksiniz. ve kerenskiyi muhafaza etmiş 

Geçen gün iki yıl gaybubet Fakat bilhassa Şarkta bir ~a- bir Moskovaya Rayiştag celse-
den sonra tekrar Berline gel- kanhğa gidiyorum. Kolunda sinde bütün Nazi üniforma-
diğim vakit görünüşte hiçbir Hitler işareti yüksek bir me- lan ortasında yalnız Fo• 
şey değişmemişti. Çay için Es- mur beni kabulediyor, fakat Papeni, canı vo saylaY 
planad oteline gidiyorum. Kimse birşey bilmiyor. Etraftakilere mevkii bağışlanan zavallıyı 
yokl Vaktile "Kibar,, kimsele· gösteriş olacak bir kaç sözden jaketle görünce, bolşevilrTCJ-İP 
rin toplandığı Köniğine gidi- sonra beni Hitler işareti olmı- kaçırdığı sene• diktatirü ba-
yorum. Almanlar kibar oldular yan, fakat hcrşeyi bilen bir tırhyorum. 
mi hem de çok kibar olurlardı. memura gönderiyor. Başka bir Vakıa Bolşevizm ve rasiım 
Fakat şimdi ikinci sımf bir yerde gördüğüm gibi. prensipleri başka başkadır. Fa-
vilayet kahvehanesinin halkı Bir yarmh ile konuşursam, kat her ikisi de cemiyeti altüst 
hayretle görüyorum ki sosye· diinya tarihini ikiye ayırıyor: etmek neticesine Yarmışlardır. 
tenin bütün bir sınıfı ortadan ihtilalden önce ve şimdi. Bu Orada olduğu gibi burada dı 
çekilmiş, saklanmııtır. 11 şimdi ,. itiraz kabul etmiyen yeni rejim ananevi iile aiza-

Yol üzerir.e dikilmiş koc - bir şive ile söyleniyor. Bunu da mına, ferdiyete, hürriyete, eski 
man bir tahta torpil önünde başka yerde aynı şive ile duy- terbiyeye, ekonomiye el abyor. 
duruyorum. Bir şenlik için dum. Neresini görmek istesem Her şeye, hatta allaha bilı 
muvakkaten bir meydana di- gösteriyorlar ve bir yığın kitab karışıyor. Yalnız. orada oldup 
kilen şu kübik heykeli baıkıı broşörle çıkıyorum. Tıpkı baş- ~ibi, orduya ktırışmıyor. Milli .. 
yerde de gördüm. Her köşede ka bir yede gördüğüm gibi. yctçi sosyalizmin 1'ir yeniliil 
tayyar odellcri "Beşinci si- Nihayet bir daireye girerken, varsa bu uzun düşmanlar lis• 
lah,, propagandası.Başka yerde elime tam giriş saatimi bildiren tesi e yahudileri de ilave et .. 
gördüm bunu. Şık bir bay ge- bir fiş verirler. Çıkarken de, miş olmasıdır. Mu balağa e~i!o-
çerken bu propaianda bro- beni kabul eden memur tara- rum dimeyiniz. Göreceksmız. 

·····························~~~~~········································~~~·~~~~~~·············· 

vapurlar 
Hava endüstrisi devrim yapıyor ____________ ........... _. ..... __________ ;._ 

Bundan bir buçuk yıl önce 
Ulus'ta çıkan bir yazıda 11bir 
hnva ordusunun az para ile 
kurulup yürütülmesi, savaşta 
kullanacağı araçlarının barış 
yıllarında yıpranmaktan korun
ması ,, yollarını araşbrmağa 

ç.ahşmışbm. Bir buçuk yıl önce 
söylemiş olduklarımızın bugün 
gerçeklcşmiı olduğunu görmek 
bize kıvanç veriyor. Hava en• 
düstrisi büyük bir devrin yo
lundadır ve az kuvvetle çok iş 
gören ucuz makina artık haki· 
kat olmuştur. 

Bugünün kadrosunda çalışan 
kötü ve pahalı bombardıman 
uçağının işini iki yüz beygir
lik iki motörlü olan güzel ve 
çok hızlı bir uçağa yaptırmak
ta artık hiç güçlük kalaıamıı
hr. Bu, masrafı az bir uçak 
kadar, ucuza satın alınan uçak 
anlamına da gelir. 

Bu hakikati şunlarda da an
lıyabiliriz ki, Fransa hava uz
manları Fransnnın tehlikeden 
korunmak için on bin uçağa 
muhtaç olduğunu ve bu ihti
yacı az para ile karşılamakta 
teknik hiçbir güçlük kalmadı

ğını, elbirliği ile çalışıb yurdu 
tehlikeden korumak gerekti
ğini ulusal bir dava halinde 
ortaya atmışlardır. 

Bu uzmanlar bir tek uçak 
tipi bulup bu tipi muharebe 
ve bombnrdıman işine göre iki 
yolda silahlamanm doğru ol
duğunu söylüyor.. Ve iki tane 
250 beygirlik motörü olan 
Böyle bir uçak için şu uçuş 
kapnsitesini ileri sürüyorlar: 
Dört bin metre yükseklikte 
uçağın hm 425 kilometre, 
uçuşun yarısınaa çıkabileceğı 
en büyiık yükseklik 10.500 
metre, 500 kilometre uzağa gi
dip gelirken laşıyacaj'ı bomba 
yükü 500 kilogram. 

serilerde yapılmaların1, bu da 
yedek gereçlerde kolaylığı ve 
pek tabii olarak ucuzluğu icap 
ettirecektir. 

Fransız uzmanlarının yaptık-
ları hesaplara iÖre, on bin uçak 
Fransaya topu topu bir buçuk 
milyar granga yani 120 milyon 
Türk lirasına mal olacaktır. 

Üç yılda hazırlanması üm
kün olan 20 bin uçman ve türlü 
araç ve gereçleri ile on bin 
uçak için Fransanın sözüne gü-
nelir ve ıözleri dinlenir uz
manlarının - ve yaptıkları para 
hesabını da kısaca buraya alı

yoruz : 
Motörleriyle birlikte bir uça· 

iın mal olacağı para : yüz bin 
frank ( sekiz bin Türk liraıı ); 
bir uçağın uçus ıereçleri ve 
ıilinması : elli bin frank (dört 
bin Türk lirası); yirmi bin uç
manın savaş bakımından yetiı

tirilmeıi : dört yüz milyon frank 
( otuz iki milyon Türk lirası ); 
uçak ve motör fabrikalarına 
standard uçalc ve motörJeri 
yapmaları içia para yardımı; 
yüz milyon frank (sekiz milyon 
Türk lirası); her türlü süd te
sisat iki buçuk milyo11. fraak 
(iki yüz bia Türk lirası). Bu 
ht:saba iore ınvaşa hazır on 
bin uçak yukardaki söylendiği 
gibi 120 milyon Türk lirasına 
ve 20 bin uç.mania diğer işler 
80 milyon Türk lirasma maloJa 
caktır ki yekun bu suretle iki 
yüz milyon Türk lirasına yük
selmektedir. Beş senede bir 
iki bin uçağın yenilenmesi ve 
genel masraflar ise yılda kırk 
milyon lira (500 mılyon frank) 
hesap olu11•aktadır. 

Gene biliriz ki, hava endüs
trisinın bugün tahakkuk ettir
miş ve ettirmekt~ olduklariyle, 
az para karşılığı çok büyük 
bir hava ordusu meydana ge
tirmekte hiç bir ı:-üçlük kal
mamııtır ve tek güçlük, aiır 
soravlar yilkleumek imkanını 

Deaib ve bava yollan yönel· 
geri Sadullah şu izahlan vel"" 
miştir: 

" - Y alovadaki otelin yapıl· 
ması d~vam etmektedir. O.
yolları yönetgesi tarafında" ab
nacak vapurlar etrafında AY· 
rupada yapılan araşbrmalu 
hakkında bir raporla araştırma 
sonucu bakanlığımıza bildirile· 
cektir. Elimizdeki para ile 14 
vapur almak düşünillmüı n 
hatti Jımnlann hız, tonaj ve 
öteki vasıfları da saptanmq 
ise de kesin durum rapor ı:-eJ .. 
dikten sonra belli olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ccnlandırmaktadır. 

Burası teknik imkinlan in-
ceden inceye eliyerek fU 
ve ya bu fabrikanın yapa-
bil•iı oldukları üzerinde 
durmanın yeri değildir; fakat 
proi'ramlar düzdüğümüz fU 
sırada araç meselesini• aldığı 
durum ve onemi artaya atmıiı 
kendimize iz ve borç biliyoruz. 

Havacılık büyük devrim ya 
pıyor... Masrafı az ucuz 
uçak hakikat olmuştur. Ve bU
tü11 buraya kadar yazdıkJar1-
n11z bize, bin uçak ve on bin 
uçmanlı bir hava rduıu yolunda 
çahşmak kolaylığı kadar böyle 
bir zorağ kvrşısında bulunaca
cağımızı, bulunduğumuzu da 
anlatmalıdır. 

Olmazlar deviren ıefleria eli 
alhnda güçü ve güçlüğü tanı
mamış mes'ut adamlar, hcşyüz-
lük de&'il, e11 azı bin uçakh 
hava ordusunu gerçeklettir-
mek dileği pcıindeyiz. Sa
vaşta ve barııta her feyin 
havaya ve hava aiJahına da
yandığını bilen yurddaı için, 
uluıal varlıia güveu kaynağı 
bUyük hava ordusu mutJu YO 

kutlu bir çalışma ideyeli olma
lıdır. Bununla beraber hasarı, 
bil2'ilerimizi artırmamıza, hava-
yı anlamamızı, hava örgytüaı 
öaemle el atmamıza baih bu-

Haya un üt.ii.R ftC.ik·, vıau·r,.ı, t.\laiv\ ,.,,.. "'"-tı:"mrlrt .... 
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İzmir ticaret ve ı.ahire bor
sası tarahndan 26-6-935 tari
hinden 2-7-935 tarihine kadar 
aeşr ve gaıctdere gönderilmiş 
olan : , k sıbş bülten
lerine göre yukarıda işaretli 
tarihler arasındaki bir haftalık 
müddet içinde borsada alınıp 
sablmış hububat ve z.chair ile 
sair ticaret eşyasının satılan 
miktarı ile en az ve en çok 
fiatleri aşağıya çıkanlmıştır: 

Satılan 

Eşya miktar Haftalık fiatı 

isimleri çuval en az en çok 
Uşak 824 5 6,375 
buğdayı 
Yerli 1523 5,25 5,75 
buğdayı 

Menin 1065 5 s 
buğdayı 

Çavdar 50 4 4 
Mısırdarı 13 4 4 
Arpa 617 3 3,25 
yerli 
Bakla 476 4,25 4,3125 
hazır 

Bakla 2764 4,3125 4,3125 
vadeJi 
Mercü 50 6,50 6,50 
mek 
Sısam 390 10'75 10,75 

kilo 
Pamuk32500 2,30 2,30 
çekirdeği 

Yapağı13000 47,50 50 
Kıl 1768 52 55 

Kental 

Palamut 551 240 250 
kaba 
tırnak 32 420 420 
çekir- Çuval 
dekis 1582 8,50 15 
lizüm 
Zeytin Ki o 
yağı 15000 25,50 25,50 

Haftalık aabf itlerini yuka
ndaki görüldüiü gibi toplaa
dıktan aoara İf bu eşyalar ara
aından ihracat maddelerini 
teşkil eyliyen belli batlarınııa 
haftalık piyasa va:r.iyetlerini 
bir hafta evvel ve geçen sene
nin "baftasile mukayeseli bir 
aurette olarak a,afıda iÖste
riyoru:r.. 

Arpa 
Geçen hafta arpa piyasasın

da büyük bjr durgunluk görül
mesine ve borsada arpa üze
rine hiçbir iş yapılmamıf olma
sına karşı "hafta içiade 3 ile 

3,25 kuruş arasında 617 çuval 
yerli arpa satışı olduğu anla
tılmıştır. 

iz.mir piyasasında arpa mu
amelelerinin 2evşek gitmekte 
olması esbabı hakkında geçen 
haftaki neşriyabmızda ba:r.ı 
malumat vermiştik. 

Son günlerde ı:-ene arpa va
ı.iyetinin mevsim ile münasib 
bir şekilde olmadığını nazarı 
itibara alarak bazı tüccarlan 
•uza müracaat ettik. istihsal 
ettiğimiz neticeyi yazıyoruz. 

Son zamanlarda tesis ettiril
miş olan kuvvetli bir ihracat 
firmasının vücude getirdiği 
hususi teşkilat ile istih.HI nun
takalarmda mal mübayaa et-
mekte bulunması bir taraf
ta• yerli yani sahcı tüccar 
ile komisyonculara mal gel-
memesi diicr cihetten Av
rupa ile iı yapan diğer ih
racatçılann piyasa üzerinde• 
.Wdd ·-..:.ı ... ; • .....1 

•le bır~ 

Bu ihracat firmasıam lzmir 
piyasasından bir a:r. daha yük
sek fiatlc yer, yer yaptığı bazı 
ehemmiyetsiz mübayaat arpa 
müstahsilini ati için büyük 
ümitlere düıürmekte ve lımirc 
ınal göndermemesine .saik ol
maktadır. 

Mesela Menemen ovasından 
3,5 - 3,75 kuruşla yapılan kü
çük bir mubayeamn şuyuundan 
sonra bir kaç güne kadar 
tekrar mubayaata başlanacağı 
\'aadi!e muameleye nihayet 
verilmektedir. Ve bu hal renç
ber ve müstahsili hakiki piya
sa üzerinden mal satamıyarak 
falan veyafalanın tekrar müba
yeata çıkmasına intizar mec
buriyetini husule getirmektedir. 

Bu hal iki noktai nazardan 
şayani dikkatbr. Birincisi renç
peri buğün için ümide düşürüp 
oyalamak suretiyle yarın fiat
lardan tenzilat yapılması, ikin
cisi de harman başında veya 
köydeki ambarında malının 
lzmirdekinden daha yüksek 
bir fiatla satılacağı ümidini 
besliyen rençperin İzmire mal 
göndermemesi hasabiyle boş 

kalan İzmir pazanndan mal 
tedariki imkanını bulamıyan 

diğer ihracatçılarını aldıkları 
aiparişleri reddetmek mecbu
riyetinde kalmasıdır. 

Memleketimizde ticaretin ser 
best bulunduğu aşikar ise de 
mezkur firmanın şu şekildeki 
hareketi şimdilik olmasa bile 
ilerist için rençper Ye müstah
sil lehine faide temininden 
çok uzak görülmekt~ir. 

Dünya arpa piyasasının yu
karıda yazdığımız mubayeat 
fiatlerine hemen hemen mudil 
olduğuna ve yapılacak her 
ticari muamele içiu evvela ha-
tıra ielecek gayenin kazanç 
temini olduğuna göre buırün 

için ağızlara çalınan bir par

mak bala karşılık yarın bat
manla bal isteneceğinden hiç 

et şüphe edilmemektedir. 
Binaenaleyh alakadarların 

bu mesele üzerinde biraz meş

gul olmalannı dilerk~n renç
bcrlerimizden de bu işlerde 

gözü açık davranmalarmı tav
siye ederiz. 

Bakla 
Borsa bültenlerine göre son 

hafta içinde borsada 4,25 -
4,3125 kuruş arasında fiatlarla 
476 çuval hazır ve 4,5125 fiat
la da 2684 çuval vadeli bakla 
satışı olmuştur. 

Geçen hafta kilosu 4,5 ku
ruştan 586 çuval hazır ve 4,3125 
kuruştdan 485 çuval vadeli 
bakla sahlmışhr. 

Son hafta içinde borsada 
bakla muameleleri geçen haf
taya nisbetle hararetli olmuş 
ve fazlaca mal satıimıştır. An
cak Avrupadan gelen füıtlar 
ıeçcn hafta da bildirdiğimiz 
gibi biraz düşkün olduğundan 
ihracatçılann teklif ettikleri fi
at nihayet satıcalarca da ka
bul edilmiş ve bu suretle yu
kanda işaretlediğimiz satışlar 
olmuıtur. 

Sair mahsullerimizin piyasaları normal vaziyettedir 
geçen seneye nisbctle bir 
kuruş miktarında yükseldik 
varsa da piyasada mevsımm 
gerekli kıldığı kuvvetli işlere 
rastlanmamaktadır. 

Bu hususta bu h:ıfta da yap
tırdığımn: tahm:nat geçen haf
taki neşriyatımızda bi!d~ri!cn 
neticeyi vermiş yani arpada ya-
pıldığı gibi ihracatçıların da
hilden mübayaat yapmakta ol
dukları ve bakla satışlarının 
lzmirde günden güne azalmakta 
olduğu anlaşılmıştır. 

Arpa ve bakla üzerine şu 
şu şekilde harekette faide gö
renlerin ya:r.lık mahsulatın id
raki zamanlannda bu işlerini 

da endişe edilmesi lüzumıux 

telakki edilmektedir. 
Yukarıda ıi\ni geçen bakla. 

ve arpa bahislerinde yazdığı

mızın canlı bir misalini bu mü
nasebetle bir kere daha görü
yoruz. 

Fiatlarm lüzumnndan faz.la 
yükselmes~nin tevlid eylediği 

durgunluk hal~n devam etmekte 
ve piyasanın alacaiı şekil hak
kında kat'i ve vazıh birşey 
söylenememektedir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada ya

pılmıs olan palamut işleri ken
ta ı 420 kuruştan 32 kental , -

KARAR " YERİNDE BİR 
Yıllardanbcri, sayın okuyucularına, lzmir piyasasının du

rumu ile ihracat ürünlerimiz üzerinde yapılan muameleleri 
bildirmek için fedakarlıklar ihtiyar ederek haftalık munta
zam neşriyatta bulunan gazetemiz, lzmir borsa komserinin 
değişmesi üzerine beklemediği güçlüklerle karııla~mıştı. Bu 
güçlüklerin ortadan kaldırılması için mücadele ettik. Mem-
leketin saym bir kaç tecimeri de ncşriyabmıza yaz.darı ile 
iştirak ettiler. 

Yurttaşlara faydası dokunacağına kani olduğu işte hassa
ıiyetlc hareket eden gazetemiz, memleket Ye ekonomsal 
durum menf aabna olan bu neşriyatın tesirsiz kalmıyacağma 
emindi. Borsa idare heyetinin bir karan doğruluğa olan 
güvenimizde aldanmadığımızı meydana koydu. lzmir ticaret 
ve zahire borsası heyeti son toplanbıında pek haklı olan 
isteğimi:i nazarı dikkata aldı. İdaresi kendine meYdu olan 
borsanın gizli kapaklı ve alakadarlarca saklı tutulması icap 
edecek bir işi olmadığı ve olmıyacağı kanaati ile günlük 
satışlardan başka haftalık malümatın da her hafta Çarşamba 
günleri matbuata verilmesinde bir mahzur olmadığına karar 
verdi. 

Borsa idare heyeti nezdinde bakanlığın murakibi olarak 
bulunan borsa komiserinin de bu karara iştirak edib etme
diklerini bilmiyoruz. Fakat bay Hidayetin henüz işi kavra-
mamııJ bulunduklan bir sırada verdikleri bir emrin netice
sinden memnun olmalarına imkan görmediğim?zden lu ka· 
rarda muvafakatı bulunduğuna inanmak isteriz. 

Borsa idare heyetinin kararı, üretmenler hesabına bizi 
nekadar acvindirmişse Borsa komiserinin ilk memnuniyetsiz
liğini de o nispette daiıtmış bulunmalıdır. Zira gerek ko
miserlik, gerek matbuat bu hususta başka başka maksatlar 
besliyemezler. Hedef birdir. O da meD'\leket iktısadiyatının 

sağlamlı2"ını ve üretmeni korumaktır. Borsa idare heyetini 
ittihaz ettikleıi k:lı·ardan dolayı tebrik eduken gaze!e niz 
adına olarnk ttşehltiırü de bir ödev biliriz. ,. 
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ıair evrenler üzerine c!e teşmil tırnak ve l!entalı 240 - 290 ku-
cdecek!eri muhakkak telakki 
edilmekte ve bu takdirde ız
mirin her gün biraz daha aza
lan (piyasa merkezi) mahiyeti 
yakın bir atide tamamen zail 
olmuş bulunacaktır. 

Arpa bahsında yazdığımız 

gibi her ş~ydcn sarfınazar da
hilden ve bilhassa müstahsil 
elinden ve harman veya amba
rında mal mübayaası işinin mah-
zurları önünde durulması isten
meğe değer bir iş h:ıline gel
miştir. 

Pamuk 
Geçen hafta başlarında İz

mir mensucat fabrikalarınca 
pamuk fiatlarının 52 kuruş?. 
kadar çıkarılması ve bu fiatla 
bir miktar mal satm alındık
tan sonra piyasadan çekilmesi 
bu fiyatla mal tedarik ve ihraç 
imkansızlığı hasebilc ihracatçı-
lann piyasadan çeki'rnes:ni in
t~ç eylemiş ve fatr:k" 1arm or
talığı bulandırdı~ tan t.oı ra çe-
kilmeleri piyasada durgun
luk husule getirmiştir. 

Denildiğine göre bugün fiat
lann ıtratsızlığı ve piyasanın 

kararsızlığı yüzünden ortada 
alıcı iÖrülmemektedir. Bununla 

ruştan 551 kental kınadan iba
rettir. Geçen hafta 380 - 425 
kuruştan 245 kental tırnak, 

200 - 200 kuruştan 461 kental 
kaba ve 180 - 190 kuruştan 
333 kental rofoz palamut mu
amelesi olmuştu. 

Geçen hafta palamut piya
sasında i{Ôrülmüş olan durgun
luk bu hafta daha ziyade du
yulmuş ve yukarıda gösteril
diği üzere pek az muamele ol-

muştur. Bu durgunluk mevsim 
icabı telakki edilmekle beraber 

ihracatçılar elinde fazla mal 
bulunduğuna ve ihracat yapıl-

madığına da hamledilmektedir. 
Maamafih mevcut durgunluğa 
rağmen palamut fiatlarmdn 
düşkünlük yoktur. 

Zeytinyağı 
Son hafta jçinde borsaya ki

lo u 20,5 kuruştan 15000 kilo 
sıra malı Zeytinyağı satışı yaz
dırılmıştır. Geçen hafta ise 
borsa bültenlerinde muamele 
olduguna dair bir kayde rat
lanmı'"hr. Zeytinyağı piyasa 
vaziyeti geçen haftaki yazılan-

ıundur. Sabalar fiatleri tutmak 
içiıı vaki teklifleri reddeyle
mektedirler. 

Afyon 
Soa ve geçen hafta piyasa

da lıiç. bir muamele olmamı ıtır. 

İncir 
Muamele yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Geçen sene alınan çekirdek

siz üzüm mahsulünden 217 /935 
tarihine kadar satılan miktarı 
340362 çuval ve 1357 torba 

l olup muhtelif nevilerden olan 
t bu miktar 5 ile 25 küruş ara
' sanda fiatlarla satılmışbr. 1933 
• senesi üz6mlerinia geçen aene-

nin bu tarihine kadarki sabş 

yakünu ise 363916 çuval ve 
3387 torba olarak tesbit olun
muştu. Bu mıktar da 5,625 ile 
23,34 kuruş arasında fiyatlarla 
satılmıştı. 

Son hafta içinde borsada 
gündelik itibarile aşaiıdaki ıe
kildc üzüm muamelesi olmuştur. 
tarih Çuval 
26-6-935 184 
27-6-935 597 
28-6-935 323 
29-6-945 159 

1-7-935 5 
2-7-935 214 
Yekiın 1482 
Halbuki geçen haftanın satsş 

yekunu 2528 çuvala baliğ ol
muş bulunmakta idi. 

ijafta satışları nevi ve fiyat 
itibarile a~ağıdaki surette top· 
lanmıştır: 

Numara Çuval Haftalık fiyatı 

6 4 
7 290 
8 171 
9 650 

10 86 
11 50 
12 17 
Yekfm 1268 
2-7-935 

Az Çok 
8,50 8,50 
875 950 
9,75 10,0 

10,25 11,00 
11,25 12,00 
13,00 13,00 
15,00 15,00 

satışları 214 8,75 12,00 
Haftalık 

yekinı 1482 
Geçen hafta borsada yapılmış 

olan çekirdeksiz üzüm satışları: 
Haftalık fiat 

N. Ç. 
6 11 
7 274 
8 594 
9 1356 

10 217 
11 58 
12 20 
Y. 2528 

Az 
5,50 
9,50 

10,00 
10,25 
11,25 
13,00 
15,0o 

Çok 
8,50 
9,75 

10,375 
11,50 
13 
13,50 
16,00 

Şu rakamlara göre, son haf
ta satış miktarında geçen haf
taya nispetle noksanlık görül

düğü gibi fiatlarda da bir mik
tar düşkünlük kaydedilmiş bu
lunmaktadır. 

Son hafta çekirdeksiz üzüm 
piyasasında oldukça durgunluk 
görülmüş ve 1-7-935 tarihinde 
yalnız 5 çuval bir parti üzüm
den başka muamele olmamış
tır. Bu hususta yaptığımız tah
ldkr.ta göre dış piyasalarda ra
kiplerimizin hazır ve vadeli 
malların fiatlerini farklı dene
bilecek bir derecede indirmit 

catçılar,, birliği tarafında• ev 
velce tesbit cdilaiı olan fia.tla 
üzerinden yürümekte dev 
etmasi sebebiyet verdiği ka 
naattedir. Geçen haftaki neıri
yatımızda da bildirdiğimiz gibi 
kuvvetli rakabetc her zaman 
maruz bulunan mahsulümüz. 
fiatleri hakluada gayet müte
yakkız buluamak ve •eydaaı 
da rakiplerimize boş bırakma
mak icap eylemektedir. 

Y alm:r. üzüm1erimizia değil 
bütün ihracat mahsullerimizia 
yüksek fiyatla dış piyaçalara 
satılması ,ayanı arz.u ise de 
üzli• gibi her halde dıt pi
yaçalara ihracı aşaiı yukarı 
•ecburi denile'bilecek bir ma
hiyette olan bu mahsulümüz 
için müstakil bir piyaça temine 
imkan olamıyacağından düny• 
piyaçasını takiben hareket et
memiz icap etmektedir. Göste
rilecek en ufak bir ihmal •Üs
tahsillerimiz hesabına yapacağı 
büyük zararları• izalesini im
kiasız bırakacaktır. 

İstihbaratımıza göre 0İzmir 
kuru meyve ihracatçıları,, bir
liği bugünlerde bir toplantı 
yaparak evvelce tayin edilen 
fiyatlarde yürütmesini veya 
dıf piyaçaya uyarak fiyat" arda 
bir miktar tenzilat yapıl•asına 
karar Yereceklerdir. Şimdilik 
piyaça normal deailebilir. 

Üzüm mıntakalarından alına 
haberlere göre bazı mahallcrd~ 
fırtınaların ufak ıararlar yap
tığı ve aıcaklarıu bu zararlara 
yardım ettiği söylenilmektedir. 
Mahsulün idrakine epiyce za
man olduğundan rekoltenın 
normal vaziyetten aşa~ı1<atiyen 
düşmiyeceği söylenilmektedir. 

Umumi vaziyet 
Üzüm hakkında vaziyet yu

karıda gösterilmiştir. Buğday 
piyaçası geçen haftaya naza
ran hararetli iscde fiatlerde 
esaslı bir tebeddül yoktur. Sair 
mahsullerimizin piyasalan da 
normal vaziyettedir. 

Abdi Sokullu ,! ________ __ 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapllan Salıtlar 
~ 

üz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
172 S Süleymano 8 75 12 
20 H Z Ahmet 12 12 
16 D Arditi 10 10 
6 J T aranto M 9 50 9 50 

214 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
901 Buğday 4 62 6 1)2 

2197 50 ton Bakla 4 37 4 . 7 ,. ' 
Para Piyasası 

2-7-1935 
Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
lsterlin 614 50 619 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 60 80 
Belga 21 12 21 62 
İtalyan lireti 10 25 10 35 
İsviçre Fran. 40 95 41 20 
Floria 85 20 85 70 



ra 

·ngiliz 
Lavra s 

ha lar nda dolaşmışt 
Proyseri nas 1 yendi ? 

Alman casusu Preuser hitap 
edecek bir dam bulmuştu. 
Bir r kip .. Lavransla karşı kar
şıya oynıyacaklardı. Preuser, 
asırdaki faaliyetile İngilizleri 

cidden yıldırmıştı. Mareşal Al
i binin bir eminıamesile izi 

ir türlü de geçiriJemiyen c -
u başına fiat biçilmişti. 

Preuser bunlara ehemmiyet 
'Y rmiyordu. Kılığı değiştire• 
rek İngiliz bati nnda dolaşı
yor, baz n da elde etmek is
tediği ma1ümah toplamak için 
Kahireye k dar sokulmaktan, 
İngiliz 2"enel karargihı zabitleri 
ile temas etmekten çekinmi
yordu. O hazan bir arap olur, 
baz bir lngiliz gibi dana-
ırdı. 

Preuscrin en harikalı tcşeb
bü Ü bir lngiliz Generalı kılı
ğında olarak, Hebron taarruzu 
fiinü lngiliz hatlanndeı dolaş
m sı, lngili:r: kun tlerini teftiş 
tme i, bütüa latalann kuman

danlarmdan istediği iyzahnb 
toplaması ve başkumaadanhiı• 
ın bir gün en iki emirlerini 

d ğiştirecck mahiyette yeni 
mirler vermesi olmuıtur. Preu
cr bu işi bitir.liktea soara da 

Tilr hatlınna dön üşttir. Bu 
kad r ğeniş m iimat karşısınd 
Ingiliz. tecavüEünün ne netice 
verdiği artık t hmia edilebilir. 

Preuser, Sud n'da I gilizler 
eyhinde tahrike muvaffak 

olduğu yerli kabileleri Alman 
silahlaril techia içi• birçok 
defalar Cidde'den Dangola'ya 

gitmiştir. Bu seferler tam on 
defa muvaffakiyetle yapıldığı 
bald on birinci defasında b • 
devilerin ihanetile korkunç bir 
tuzağa dil ın. 0,Une kad r 
Prcusere hizmet eden Sultan 
Don2 laya nakl dilecek yeni 
bir hn ule bekliyordu. Uz k
tan develerin çanları duyulun
ca Sultaniden dört kişi karaya 
çıktılar. Fakat bur da bir bas-
kın ujTadıl r. Sonra yeşil 

gözlü yh, yanında Harry ve 
damları olduğu halde Su ta

niye hucum ettiler. Prcuser 
gemide vukubulan bir boğuş

mad baygın dGştü. Gemi, o 
günden sonra, yeşil gözlü şey
hin, yani Lnvransın emrilc .. 
adını dciiştirdi. Havasım oldu. 

L vrans şeyt atkarane gü
füyordu. Mel'un planını t atbika ~ 
kayac kadar bol silah ve • 
cephane retiren kan·anı eJe 
geçirmişti. Döndü. Harry'yc 
dedi ki: 

- Hnrry, bir şey becere e
den l(ahireye dönseydik, Al- 1 
lenby karşısında iki firaride ~ 

başka bir şey .sayılmıyacak, ı' 
kurşuna dizilecektik. Şimdi 
işimizi görebiliriz. 
Şak değil, ellerine 800 si-

liih! 300 bin merm1 geçirmiş
leı·di. 

Gemiye kara sancak çekile
rek har1:ket edildi. Yolda Preu· 
ser de baygınlıktan ı!ylhrak 
Lavransla karşılaşmış bulunu
yordu. 

İki ra ip 
Lavrans hasmını dikk ti 

süzdü. Ondan bazı malumat 
koparmanın imkansızlığını an
Jamışh Preuser kendi adam· 
lannıa nezareti !tında kala
cakb. Gemiye Harry komauda 
edecekti. Yamboya bareket 
ettiler. Orada tayfalanm art
tıracaklardı. Lavr ns burı1da 
lıiç bekltmediği bir vaziyetle 
karşılaştı. Bir kaç gün önce, 
bir tedip kolu Yeşil ırözlü 

Şehin tahrikatma yüz ver\!n 
bu köyü sarmış, silerden ele-

başıları toplanmıştı. Yeni bir 
harekete karşı daha kat'i 
hareket dilecekti. Böyle ol
makla beraber Lavrans ruh
ıarında ihanet duygusu taşıyan 

balıkçı Araplardan on kadar 
ıremici tııyfa aldı.İyemmbu ka
dısı da Lavransın kendi hai 
ne projelerine yardımma karşı 
bir teşekkür makamında ola
rak kl%ı Fahhadiyi L vransa 
verdi. O u bir arap şebi san
makta idi. Lavrans bu teklifi 
reddetmedi. Fahbadi de gemi
ye alınacaktı. Bu sırada Lav
ransı korkut n bir hadise oldu. 
Gemi kayahklara doğru sürük-

lenmekt idi. Caıus bir kaç 
tarnfdarı il yüzerek gemiye 

ko tu. H vsım'da v ziyet bı

rakbğı gibi d ğildi. Tayfadan 

bir k çı cansız olarak y rde 
)'alıyordu. Harry asılmıştı. 

Prcnıers gelince o da m.ey
danda yoktu. Lavrans bir türl~

anlaynmıyordu. Alman <: susu 
kendi ad mi rını nasıl eld et-

miş, Harry nasıl asılmıştı? Bu 

muhakemeleri uzatmağa imkan 
kalmamıştı. Gemi büsbütün 

mahvolmaktn kurtarılınca yeni 
tayfalar iş başına geçtiler. 

Fahhadi de beraberdi. 
Kara bayraklı korsan gemisi 

açıldıktan sonra Lavıans Fn
haddiyi seyre imkan buldu. Bu 
nfcs bir kızdı. Lavransın bir 

çok hareketlerinde onun ya
nından aynlmamış bir kız ... 

:= :: 0 1111 t '(f1" -

Çocuk esirgeme 
1 urumu Haziran 

5 çenliklera 
Çocuk bakım evimizde H • 

ziran ayı zarfında (309) lusla 
muayene ve tedavi edilerek 
ilaçları parasız .,eritmiştir. Beş 

ve on bir çocuklu iki aileye de 
yardımlarda bulunulmuştur. 

Nuvel Literer gazetesind 
Leon Piyer Ken yazıyor: 

Üçüncü Rayh'm devlet adam
lan ceza kanununun "u!us ru
hunun bayrı aynası,, olduğunu 
söyJiyorlar. Tüze bakanlığınca 
hazırlanmış lan yc:ni Alman 
cez Jrn unu önümüzde baş 
döndürücü görünuşler açıyor. 

1J1'. Gotbclt1 
Biz, F ransada sırlardan beri 

l 789 devriminin başlıca pren
siplerini yeniden almış olduğu 
eski Rom türe.sine bağlıyız. 
Fakat Hitlerciler bu prensip
leri tiksinerek reddediyorlar: 
"Bir kağıt paçavrasına" bu sar
sılmaz saygımız neden? diye 
soruyorlar. Söz bağlan metin
lerine bağlı kalmak, ilke, şe-
ki1ci ve abstre bir kafa taşı
mak demektir. Türe canlı bir 
gerçe üzerine dayan r: Halkın 

vicdanı ve ceza kznununun ga
yesi de ancak b· nu korumaktır. 

Ferdci memleketlerimizde, 
biz bu büyük temel prensibi 
kutsal tanırız. "Her lbı'samklık 
bir kanuna dayan alıdır" Buna 
karşı yeni Alman tüzecileri: 
saçma diyorlar, hiç bir kanun 
imkanlı olan insan hareketle
rinin hepsini önceden kavraya
maz. Şuhalde hükümenlerimiz 
"kollektivih:nin temiz ve ölçülü 
kamoyuna uygun düşmeyen,, 
suçları da hatta kanunda yazılı 
olmasalar bile ceznlandırmc:h
dırlar. 

"Kanunların geriye - geçmez
Jiiı,, bizim ıçm pek es s
lı olan bu prensip de naziler 
tarafından terkedi!miştir. Böy
lece, yeni kanunun .çtkma.sını 
bile beklemeden Laypzig h k-

yeri Vander Lubbeyi ölüme 
mahkum etti. Halbuki Hol!an
clalının Rnyhşlağı tutuşturdufru 
zaman bu suç anca1c ağır kü
rekle cezalar.dınlabilirdi. Biz, 
bir suçlu için kendisinin bil
miş olması imlcansız olan bir 
melddenin kullamlmasmı pek 
kötü bir hareket buluyoruz. 
Alman tüzecisi öyle cevap 
veriyor; 

- Fakat bu adam yaphğı i in 
halkı ne kadar kızdır cağmı 
önceden oranlamalıydı. 

Biz de, itiraf edelim ki 
' ferdiğ hürriyetleri dikkate al-

ınıynn bir ceza kanunu fikrini 
bir türlü kııbul edemiyoruz. 
Bu yüzden bir Ramon F ernan-
dez şöy! haykırıyor : " Yeni 
komünist ve façist türenin 
meydan gelmesi ya!m:ı eski 
türenin değil fakat herhangi 
bir türenin ortadan kalkması
dır. " Bununla beraber, bütün 
tiksintimize rağmen kabul et
meliyiz ki hitlerciler yalnız tü
reye şekil değiştirmekle kalı-
yorlar. Bundan böy!e uğraşma
larının, k ygılarmın merkezine 
halkı koyuyorlar, ilk önce ko
rumak istedikleri fcrd de -
ğil halktır. Bu e ki li -
beralizmin yerine yenı bir 
genellcştirilmi~ devletçi kof
lecktivizmin konu]masile bera
ber yürüyen bir kı met de-

~ 

hadiselerin 
her ıza an ferdden yana olma
sını istiyoruz : Bir kanun değiş
tirildiği zaman, en hafif mad
desi yeritilir; hükümen duruk
samaya düşerse, berilemek zo· 
rundadır, her suçl n n öne • 
suçsuz sayılır. Bu nosyonlar 
Hitlercileri kızdırıyor : 

Bu 
El 

kanunla kötü bir ha-
~ rekctin işlenmesi değil ayni 
f' 

zamanda tasarlanmış olması ~ 

~: ela suç sayılacak ve ceza 
görecektir. Ulusal onura do
kunacak, u!usal gayelere 

t~ 
.. karşı görülecek hareketler 

,, 

için en ağır cezalar konul
muştur. 

··~ Bir Almanın bir Y ahudiyJe 
eviennıcsi, bir zenci ile batta 

düşüp kalkması bile bir suç- ~ 
tur. 

.il 

- Ceza kanununun merke
zinde suçluyu yüceltmek kor
kunç birşey değil mi? diyorlar. 
Suçluyu savgamnk gayesi altınd 
onun ruhunu incelemey aşkla 

koşuyorsunuz. İşte demokrasi
lerinizde cezacılarınız bu acıklı 
gerileme haline, bu "sözde 
türe.,ye, bu türesizJiğe var
mışlardır. 

Gerçi bizim fertçi eğilimleri
miz bizi acıyarak harekete sü
rükliyor. Bir suçlunun hareket 
sebepleri araştırılırsa bunları 
an!amıya izah etmeğe suçluyu 
sevmeye varılır. Onun içindir 
ki bizim eczacıları ız gitgide 
cezalandırmaya değil fakat sn
ğıtmaya doğru gittiler. 

Bu kanaat üçüncü JRayh tü-
zccilerine anlaşılmaz bir ~ey 
görünüyor. Onların kabul ede
medikleri ~ey bir suçsuzu ka· 
saır.ak değil fakat bir uçluyu 
cezasız bırakmaktır. Halk ceza 
isterken onun bu hnkh isteğini 
cevapsız hrakmak bütün cem
iyet düzenini tehlikeye ko}'Dıak 
g enel bir hoşnutsuzlok uyan
dırmak dccıektir. 

Bu sistemde şüpheliler kate
gorisi yenid n kurulmuştur.Eğer 
hiikümen hakikiğ olarak h Ik 
yığınlarını onınt yorsa hiçbir 
zaman bir tüzel yanlış işlemi
yeceği ileri sürülüyor; bu hU
kümenin, kanun kitabını aç
madan, kendi vicdanını dinle
meden halkın vicdanmı dinle
meden halkın vicdanını dinle
mesi yetecektir. Halle yanıl

maz; o hemen hemen tanrılaş
mıştır, onun duyguları tüzenin 
ta lcendisıdir. 

Yeni ulusal sosyalist ceza 
l""anunu, .suçunu işlememiş, fa
kat işlemek istemiş bir suçlu
nun bile hakyerine çağırılabi
leccğini lmbul ediyor. Suç ar
tılr "öldürmek,, değildir, fakat 
"öldürmek giri~imi., dir. 

Yeni Alman cez kanunu ve 
duruşma usulü kanunu böyJe
lll·le son derecede sadel~tiril
miştir. 0 Hafifletici sebcbfer ,, 
kaldırılmıştır. Tasarlanmak ar-
tık aranmıyor. ( Uıun zaman 
tasarlanmış bir kıya ile bir aşk 
kıyası aynı şekilde ceza görü
yor ). 

Kollektiv:te kendisini rahat
sız e~enlerden çabucak ve ke
sin olarak öc almalıdır. Kırb:ıç
Iamak, ne bmıkmak, ağır işler· 
de kullonmak gibi ce:ıalara da 
ilave olunarak hükmolunabilir. 
Böylece bir suçlu hem beden 
v hem rubçıı kilçültülmüş bir 
insan h li11e konmaktadır. 

yollariyJe ölüme sevketmek" 
devletin hakkı olacaktır. Üçün
cü Rayhda yeni bir Bayron 
doğ r doğmaz suya atılmak 
tehdidi altındadır; deliliğine 

vanncay kadar şair olan bir 
başka Holderlayn ortadan 1-
dınlabilir. Yeni k nu he 
ölmek istiyen sağılmaz bir 

llitler 
mı öldürmek hakkını veriyor. 
Buna karşılık. her sıhhatte 

dam bütün hayabnı kollekti· 
viycte borçlu olduğu için ken
dini öldürmek bir suç yıl
makta ve giriı cezaya çarpıl
makt dır. Fakat amus hayat
tan fazla kıymetli sayıldığı için 
düello re!mİğ olarak kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Alman türecileri biı.e 
en büyük gayelerini açacaklar; 
Kendi başına bir gaye olan 
cemiyet değil bir ırktır, ulustur. 

Buniarm yücelmesine çalış
mak herkesin tek ya ama l!le
bebi Haline gelmelidir. 

insanlık aşkına ancak ferd
cilik götürür. H ti rciler yal
nız osyal kıymetlere da
yaudıkl rı ıçı bunları en 
önemlisi olan ulusculuia vara
caktırl r. 

Onlal'ın en kanunları yeni 
suç k tegorileri meydana ıreti
riyor. Ulusal sosyalistlerin onu
runa dokunan, onların . tören
lerini gülünç gösteren, şarkıla
riyle lay den ve onlann k -
bnlıklarını öyliyen, geçmi İn 
lkahramanlnnm veya tarihiğ ut
kuları gözden düşüren, eski 
aşçılara küfreden kimse vatan 

haini sayılacalctır. 
Kanuniğ koruma fertten alın-

mış partinin ve memleketin 
üzerine gerilmiıtir. 

Öte yandan ulus ırka d yan
dığı içi es ·i kuz y kanına 

eski temizliği ve üstünlüğünü 
y niden vermek gerektir. Bir 
Alma bir Yahudi ile veya 
renkli bir damfa evlenmenin 
önüne geçmezse "ırka hiyanct,, 
vardır. Herkesin önünde bir 
zenci ile düşüp kalkan "ırk 

hiısınc" uyguna uz hareketinden 
dolayı cezaJanacalc, f3kat zenci 
ıeri ırktan o!mak bakımınd n 
daha ağır bir ceza görecektir. 

BiJindiği gibı naziler geçen 
yıl proletarya ile patronların 
ilgilerini yepyeni esaslar üze
rinde düzenleyen bir tecim 
kanunu çıkardılar. Yeni ceza 
kanunu hundan da faydalana
caktıt. İşçiferJe işletenler ar • 
sında eskiden süzrenlerfe va
sallo.r &rasındald ilgiler yeniden 
kuruluyor. işçi boyun eğmek 
ve bayrılıkla çalışmak yiikü
mündedir.Keııdini savgayamaz, 
o patron tarafından korunulur. 
Gerçi so yalist orijinden olan 
(sekiz .saat kanunu, türlü si
gortalar) kanunlar knldırılnıa
mıştır. Bunlar ifçinin haklarını 
korumak iç n d ğif {artık i~
çinin hiç bir hakkı yoktur) fa-Naıi tüzecileri "Isparta,, nm 

hak düşüncesini bile kabule 
kadar gidiyorlar. "Yata,!Dn ın,-_ 

kat kollektif bir bakımdan a,
kır.hkların önüne 2cçıne "ci• 

....... uauıur VC DU IUreUe • • 

---27 gün lıavada ·ala 
rak re or ırdılar 

Nevyork, 2 (Ö.R) - lki 
Amerikalı uçman dünya uçuş 

müddet rekorunu kırmışlardır. 

Bu iki uçman, uçuş e nasında 

baı,ka uçaktan benzin alm 

:suretiyle tam 27 gün 5 at 

ve 25 dakika h vada almıı-

1 rdır. Bundan önceki ı ekor 

Hunter adlı bir Amerikalının 

Jinde idi. Hunter 20 gün 1 

a t 41 dakika havad kal

mı~tı. 

Bundan sonra dünya mnddet 
rekorları şöylece hesab edil .. • 

cel<tir: 
1 - Dünyanın deni, 2 -

büyük müstekim h t r ko
nı 3 - En bllyük kınk bat 

rekoru. 

Tenis 
Şampiyonluğu 

Vimbldo 2 (Ô.R)- Tanm 

ış Fransız a piyonu Busu) 

önce yenmiş olan Do ald Peye 

bu def da büyfik şampiyon 

lard Austingi yenmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ladığı için kabul edilmektedir. 

Bu demek midir ki, artık 
ferd hiç korunulmıyacak? Ha
yır, fakat ceu kanunu onunla, 
ancak kollektivitenin bir üyes: 

olmak kımı dan ilgilenmek

tedir. F erdiğ mal, ancak 
bibi onu kollektivitenin fay· 
dasına olarak iışletirse korunu· 

Iur. B. ı:m Fransn; ceza kaou· 

numuzda mülk hala Romalı 

Jar da olduğu gibi izah edil 

miştir: bir şe}'den istediği ii· 
bi fayda! nmak, onu kullan 

mak vey yok etmek. Hitltr 

cilcr bu prensibi ortadan kal· 

dmyorlar. Ferdler, ancak dev· 

1 t faydasın uygun olanL
kullanabilccekleri mallann aa 
hibidirler. 

Ayle aynı g nel kurallarle 
korunmaktadır. HcrhePgi bi. 

ferdin "çocuk yapmnk kapasi

tesini yoketmesi veya z it· 

ma ı" yasaktır. 
Ferd o ulus kar~ı ödeY 

hitlerci tüzcciler tarafınd 
kadar uzağa götürülmüştür il 
dayanışma yapılması yükümsel 
dir. 

Bu geniş projenin ana pren· 

sipleri bunlardır. Engizisyor. 

usulünde. olduğu gibi, Almaı 

ceza kanunu, belJi bir hedefe 

ulusal kollektivitenin f ydas 

v üstünlüğüne varmak ıçm 

hükümeni gidişinizi devamlı 

surette kontrol eden biri hali
ne koymuştur. Şeflerden baş

ka, balktan ayrılan herkes ce· 

zal nacakhr. 
Bu prensipJer bizi ürkütürse 

bu, bizi , Rönesans'dan ve 
hefe l 789 d nberi, ferd kuv
vetleri nan büyük bir gelişimin' 
tanık olduğumuzdandır. Faka• 
bugün ferdcilik öyle aşkınlık
lar meydıı a çıkarmıştır ki da
ha dün imkansız görünen biı 
değişme önüne geçilmez biı 
hal almıştır. Harb, ekonomik 
buhran, üretmenlerin anarşik 

ve özcül çahşm lan, en iyi ar· 
ti tlerin kendi dar benlikleri
nin içine çekilişleri bugünki 
kollektivist tepkiye yol açmış· 

hr, bu tepkinin cemiyeti yen 
a krnhklıırıı, d yanılmaz bi 
lrnnformi:ımc götüreceği d< 
şüphesizdir. Böylece belki bi:ı, 
özcüflük, ve özgec.illik denen 
insanın iki es Jı ' ' C bir irinf' 
zıd eğiliminin birbiri ardındar. 

insanlık hnreketlerini canlan· 
d1rd11!mı ve bi bir ı m n b\1 . . . 
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Perhizsiz tedavi 
Ekzama, Siyatik, Basur, 

Şeker, Felç, Apandisit, Al
bümin, Damar, Kalp, Mide, 
Kum, Romatizma, Nefes dar
lıiı, Sara hastalıklarıaı altı 
bakmada perhizsiz olarak te
davi ederim. 

ANKARA BIRAS 
ihtiyar at! Ulusal fabrikanın mahsulüdür 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele 

Türkiyenin 
son yapıkları beğenilmeğe değer 

her tarafında Doktor Halit Şen 

Müthif bir sıcak vardı. Kö- boğaların boynuzları onunu 
yün gölgeli ağaçları altında atıyorlardi. Gün dojıar doğ-
ıerin duran beyaz Ye tozlu yol, maz Felek evını ka-
Feleğia evi önünden geçer, padı. Sabahın tatlı bir ıerinli-
aonra buraya dört saat uzakta ğinde, eliadeki sopaaiyle Akö-
olan Akörene kadar kurumuı ' rene doğru yollandı .. Buca Dutlu So. 10 .A..~~.A..:H...A.. Birası içilir 

Ç •• k •• • içilecek biricik ulusal bira budur un U • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

etlu tarlaları yararak iaerdi.F e- iki yanı dağlarla çevrili yol-
lek yalaız bir odadan ibaret daa ilerlerken sürüleri bekliyen 
olan evinin alt katında köpekler ona saldırıyorlardı. 
ıreai, nefeslerle piposuau çe- Horoz sesleri, laayvan gü-
kiyordu. Bu sabah hayvan ara- rültüleri, sabahın sesizliğini bo-
yan bir canbaza "Bravo,, adın- zuyordu. Felek zaman zaman 
daki atını satmııtı. Satış kö- yol kenarında bir taş üstüne 
tü olmamış eliae 50 lira geç- oturarak di11.leniyor ve sonra 
mitti. ihtiyar Ye tek gözlü bir yoluna devam ediyordu. 
at için elli lira az sayılamazdı. Nihayet Akörenin evleri 
Zate11. o da Bravonun sıkıntı " d" gorün u .. 
çekmemesini isteyordu!. .. Hay- Duvarlar üzerinde sarı, kır-
••• yiyecek bulamıyordu. mızı, yeşil renkli afişlerdeki 

Şayet Feleğin, küçük reli- iri yazılar gözü alıyordu. 
rine göre, bir hayvaaa ihtiyacı Felek bir kahveden bu ilan-
olllrsa, etrafındaki komşulardan !ar içia izahat istedi: Oaa şöy-
yardım edebilecekler vardı. le cen.p verdiler: 

Canbaz önce feleğin iste- _ Yan' var! Şimdi başlıya-
cliğini söylemesine izin vermiş, cak ... Karııya bakın, hayvanlar 

, aonra kendi fikriai ortaya geçiyor. 
• atmıştı. Şimdi küçük eviai çe- Felek hemen atların yanına 
'firen tarlaların ıssızlığı içiade koştu. Bravo oradaydı. 
kafasını bir düşünce sarmıştı. Yavaşça Bravoya yana,tı. 
Ya Bra•• mes'ut olmazsa? Ya Elini atın ıırbna koyarak: 
bu alışamadığı yalnızlık.. Bu - Hey Bravo! .. 
öğle üzeri hep onun kişneme- Hayvaa başını çevirdi ve 
!erinden tepinmelerinden mah- sert bir kişnemeyle cevap 

verdi. rum olarak geçiyordu. 

Köyden biri geliyordu. Yak
lafb. Evin kapısı açılarak içeri 
bir köylü ile tiddetli bir sıcak 
girdi. 

- Günaydın! 
- 01 Sen misin Oral 
Feie~ ayağa kalkıırak yeni 

ırelene bir iskemle uzattı. 

Oral kahveyi yudum yudum 
içerken küçük küçük, hikaye
ler, yeni havadisler anlatıyordu. 

- Eh! Senin Bravo ! Q,, •. 
ıatbn biliyorum! 

O canbazı nııa ben yol-
lamıştım. Yaşlı atlar arıyordu. 
Yanılmıyorsam eyi bir para da 
aldım. Hele senin gibi \tir kur
naz ... 

F ele · biç kımıldamıyor-

du. Hep ayni vaziyette nar
gilesin: çekmekte idi. Oral 
ayağa kalktı . Genif şapkasını 
başına geçirerek: 

Şimdi Felek tereddüt etmek-
ıizin atın dizgizlerini eline do
lamıştı. Sonra orada b;risile 
konuşan canbaza: 

- işte paraların.. Aldıgını 
bana geri ver. Hayvanımı alı
yorum, Dedi. 

Bu sözler, temiz ve sert 
söylenmişti. Canbaz şaşırdı. 
Herku böyle yapmış olsaydı 

Hali haraptı. Hiç böyle şey 
olur muydu? Yapılan bir if 
ı.; - ·' • t. . '10zulmazdı, Hele böy-

, bir hayvanın satılma 
~c !alanın değil, alanın pa

rasını geri istemesi lazımdı. 
- Peki, diye kabul etti. 
Felek yaşına bakmıyarak 

ayağını iri bir taşa koydu ve 
Bravonun eğeroiz sırtına sıçra
dı.Geri dönmeğe hazırlanırken 
canbaz hayvanıTJ gemlerine 
asıldı: 

Ya bana kaybettirdiğin 
par lar ne olacak? 

Şimdi bir at eksik. Bu ek
ıiklik belki bütün bilet sa
btının önüne geçebilir ... 

Göztepe tramvay cadde
sinde deniz kenarında 846 

Numaralı elektrik, su; hava j 
gazı tesisa~ı ve mükemmel "! 
sıcak banyosu olan ev 
kiralıkbr. Gezmek, görmek I 
ve pazarlık için Göztepede ı 
900 numarah eve müracaat. '\ 

1 
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Çeşme asliye hukuk ha-

kimliğinden: 
Çeşmenin Çiftlik köyünden 

Halil taraiından karısı Hacer 
aleyhine mahkemeruize açtığı 
boşanma davasnıın sonunda 
aralarında şiddetli geçimsizli
ğin tahakkuku hasabiyle ka
nunu medenin 134 üncü mad
desi mucibince iki tarafın bo
şanmalarına ve 1130 kuwş 
masrafın Hacerden alınmasına 

r\air 30-5-932 tarih ve 65 42 
'\ralı hüküm fıkrası sureti 

müddaaleyhe evvelce tebliğat 

yapıldığı adresine gönderilmiş 
ise de ikametgahını deJi"iştir

miş olduğundan bulunamamış 
ve ikametgahı hazırasını da 
bildirmemiş olduğundan ilanen 
tebliğat icrasına karar veril
miştır. 

Bu ilanı havi neşredilecek 

gazetenin ferdası gününden 
müddet başlamak üzere müd
daaleyh Hacerin on beş gün 
içinde verilen hükmü kabul 
etmediği takdirde temyiz yo
luna müracaat edilehileceği ve 
bu müddet gectikten sonra 
hükmün katileşeceği H. U. 
M. K. 141 ve 14'l ve 143 ve 
144 üncü maddeleri mucibinc4!ı 
tebliğ mıkamma kaim olmak 
üzere ilan olunur. No. 65 

1975 (911) 

- Felek seni keyfsiz görü
yorum. At için mi bu? Haydi 
caaım, bir at ha ahırda, ha 
meydanda, can vermiş.. Hepsi 
bir. Ötesi bir hayan ... 

Ve böylece Felekten fazla lzmir birinci icra ınemurlu-

Felek: 
- Öyle!.. Diye içini çekti. 
Oral kapıyı çekerek çıkıp 

fitti: 
Felek vüc\ldunda bir titreme 

duyuyordu. Yanaklarını sıcaklık 
kaplamıftı. 

- Ahi Bu ayrılık... Üzenç 
yerici bir şey dedi. .. 

Cesaur hayvan, bunca yıllar 
ona ne kadar sadık kalmıf Ye 
itine yaramıştı ... 

Şimdi zavallı tablacılardan 
Y"•ya boğacılardan başka kim
Hai.n işine yaramıyacaktı. 

para koparmak iıtiyordu. ğundan: 
Fakat o pişkindi; aldıl'!'lladı. lzmirde Kuzu oğlu hanında 

Aldığından fazla metelik ~er- intiba mağaza•ı sahibi Mustafa 
miyecekti. Nurinin 28-6-935 cuma günü 

İnat etti. Hayvaadan inmedi. saat beştea itibaren iflasının 
Orada icap ederse koşuya ka- açılmasına ticaret mahkeme-
dar bekliyecekti.. Cebinde ye- ıince karar verilmiş olmakla: 
mek için az çok parası vardı. 1 - Müflisten alacak iddi-
Don kişot gilti zayıf atı üstün- asında bulunanlarııı. alacak ve 
de canbaza kafa tutuyorıılu. iıtihkaklarını mübeyyia evrak 

Nihayet canbaz oaua uzattı- veya vesaikia asıl veya sureti 
ğı paraları almağa razı oldu, musaddakaları ile birlikte bir 
Ye oradan uzaklaştı. 

Felek atını ıuladı. Kendi ay zarfında müraaatla kay-
keadine kamını güzelce doyur- tlettirmeleri, 
du. Sonra taş köprüyü aşarak 2 - Müflise borçlu olanlann 
yola çıktı.. bir ay içinde borçlarını sahi 

Tam öğle vaktı idi. Çok sı- surette bildirmeleri ve müddeti 

Daima Genç, Daima Güzel 

KAl''ZUK Balsarnin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markıdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

----=----=------=-------= 
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HULUSIALATAŞ 
E.ki Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reiıi 

iÇ H A S T A L 1 K L AR 
:LVJ:"'CJT .A..~.A..S'SISI 

Hutalarıaı Hacı Huan oteli karşısında Şamlı sokağında Felek böyle bir acı ile ıenç
liğinde de karşılaşmıştı ..• 
Ne korkunçtu o.. O zaman 
meşhur pehlivan olan Kurt 
Mehmet aı.gıa bir boğayla oy
narke11. par ;alanmıftı ... 

cak vardı. Hayvanının ihtiyar- mezkı'.ıre zarfında borçlarını 
lığıaı düşünerek Bravoya bia- bildirmiyenlerin cezai mes'uli- ( 20 ) aumaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
medi onula yanyana iki arka- yete uirayacakları, 901 
daş a-ibi yürüdüler. 3 - Müflise ait malları yet- hh • ,. 

Karar Yermi,ti: Kendi yafa- !erinde bulunduranların o mal Sı at ve ıçtimaı llıUavenet 
dıkça, Brovoya bakacaktı.Eğer üzerindeki hakları mahfuz kal- Vek a"' let' hudut ve sahı·ııer sıhhat 
ondan evvel kendi ölürse ye- malı: ıartile mezkur malları if-

lasanlar ıaınız kendi yaptık- ğenıeri de ona bakacaklardı. ıas masası emrine tevdi etme- Umum müdürlüg"' t; nden: 
!arı şeyleri bilirler. Fakat za- Braoyu ahıra çekti. Ö11üne leri aksi takdirde cezai ınes'u-

Kuşadasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyeıi ve 
Yallı Bravo ölgün gözletile sırtını bolca sama• yığdı ve, ıonra liyete uğrayacakları ve mak- keşifaamesi mucibince yaptırılacak Sahil sıhhiye binası eksiltmeye 
kimbilir lıangi sert kamçılara derin sevinç içinde akşam çor· blll ve mazeret olmadıkça konulmuştur. 
vermişti.. basını hazırlamağa gitti. rudıaa haklarından mahrum A - Keşif bedeli (4099) lira (24) kuruştur. 

O dört bacağı üstü11.de taşı- At~ıl kalacakları, B - Bu iş için fenni ve idari şartname Kuşadası Sahil Sıhhiye 
.. 

=.t'Z///L//J'./ L/JZ/,.///~. 
dığı kuru, sıska vücudu ile son 4 - Alacaklılar veya mü- idaresinden parasız alınır. Resim bu idarede görülebilir. 
aefesine kadar elinden geldiği ANADOLU müessillerinin 12-7-935 Cuma C - Eksiltme 16 Temmuz 935 Çarşamba günü saat (15) te 
kadar çalışmağa azmetmişti. günü saat on birde Izmir bi- Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresinde açık eksiltme usulile yapılacak, 

Felek birkaç kağıt parçasına BOYA FABRIKASJ rinci icra dairesinde müteşek- Merkezden alınacak emre göre ihale kat'ileşecektir. 
bu cürmü işlemişti. Butün gece , İnşaatta kullanılacak Her kil iflaıı masasında hazır bu- D -

1
Muvakkat teminat parası (310) liradır. 

B A d E - steklilerin bina inşa işlerinde ehli olduklarını aösterir 

Müjde Müjde ve 
Yine müjde 

Bayanlar yeni gelen san
sil iliçlar ile makine altıada 
hiç ve hiç sıcaklık duymadan 

., dokuz ay a-araati LÜLE 
BÜKLE ve YOLLU üa
dülasyonlar fen ve san'atıa 

ea so11. model alat ve yeni
liklerini a-örmek için diplo
malı kadın berberi Minik 
SITKININ salonuna uğra
yınız. Ündüle yapmak isti
yeı:ı bayanlar bir gün evye
linden randevü alsınlar. 

Keçeciler caddesi 122 nu
maralı üç katlı binasında 

~ Telefon 3101 
: ' 4-15 (880) 

' 1 

<1 
~ 

Doktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

~a---ıiiıııiıiııııiıılıı.sllliıılıi-ı~ 

Bugüne kadar piya~aya çı-
karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile aalaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla tra, olmak iı-
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
talyalı Sait hır~avat magaza-

sı na müracaat etainler. 

lzmir ikinci hukuk ınahke
mesiaden: 

lzmirde oturan Feri de vekili 
tarafından kocası sabık halk 
fırk11sı baş kitibi Ziya aleyhi
ne açtığı bof&nma davasını• 
ceryan etmekte olan muhake
mesinde mahkemece müddea· 
aleyhia döner~k kocalık vazi
felerini yapması için kendisine 
ihtaratı kanuniye icrasına ka
rar verilmiş olduğundan tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zar
fında kocalık ve babalık vazi
felerini yapması için milddea· 
aleyh Ziyaya ihtaratı kanuniye 
icrasile ihtar makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olu· 
nur. 1969 ( 909) 

lzmlr Beledlyeslnderi · 
§ 1 - Türkiyede açılacak 

beynelmilel panayır ve serırile
rin vergi ve resimlerinden mu· 
afiyetine dair kanun. 

2 - Bazı maddelerden is-
tihlak vergisi alınması hakkın
da kanun. 

gözlerine uyku girmedi. Kara- türlü oya vrupa ayarın a lunmaları ve müflisin müşterek Ticaret odasından ve davet tarihinden sonra alınmış bir ·vesika, 
basanlar içinde korkulu rüyalar imal olunur borçluları ile kefillerin borçluya ye mühendis olduklarına dair diploma veya tastikname aranıla- nun olmuş, ıu.a 
ıördü. Adreı : Şirket bulvarı Yeni 1 tekeffül eden sair kimseleri• caktır. Yukarıda yazılı bav:ır ~·iyaı 

3 - Tuz fiatı hak 1·ı.ııce ka-

Evet.. Yanılmıyordu.Bu Akö- müzayede bedesteni de bu toplanmamızda hazır F - Eksiltmeye girecek olanların pey sürülmeğe başlad( ı lediyedeki ilan ' 'O.:~ 
realiler Bo(a oyualarını ıever- arka1ında No.20 bulunmıya hakları olduğu ilin dakikaya kadar muvakkat temin~.~larını yatırmış ~lı!1al~ı şart·~· mıştır. ~·" ,...," 

zat".ın ••- .......... ~tıoıA .. • • .. cı.~~·"-"":.;.;.~:.:;;.:,._:;:;.,:;..::;;:;;...;.;.;:;:.;~~,;::::~ir.;-T=- ..... , "' .. ~~~..,..'tt-;i~ n J •• druı"aİ< ~l) r-ıılfk. ·~ /QIJıl ... l ......_ - ..., '>-0-V ~~· 
iSeıediyeye ııra:·m:nnır 

:1e bir vekil gönderilmedi- mına 



a Temmuz u""='• 

Fa b rikasnıııı çıkardığı en son 

l\fode] kumaşlaı·ı o-örünüz 

r es n er, Renklere, 
ve ug··ze lik. 

v sağ1a 

atmin edecek 
kan dük an u ıca g .. n er e dü 

aramak za me İn en kurtara 
u aş 

kır 

U A LAR en saf yünden yapılmı 

ol uğundan çok i 1i iitü tutar a 'iyen 
JK: I ;R I Ş ıvı: ..A. Z 

Toptan ve pera 

donda ola 

Açık havada 

Bırakılmış 

ende atış yeri : 
za e alı ·mited 

irinci Kor 
şirketi 

TELE~.,ON: 23·~0 

Dainıi Sıhhat Sigortanız 

~l(AK,}·ediğiniz bütün }emeklerde mik
roplar doğurur. 50<'.iUl{j bu mikropları üldüriir. Bunun için bit 
elektrik soğuk ha\a dolabi satın alm:ılısınız ve bunu alırken 
<') i'ini srçmeli~iniz. 

Hu sigortayı tenıin eder. 

Fiyat - 180 liradan itibare~ .t~diy~t -18 ay vade 
Satıı yeri: ARTÜR VETTER [ SAHJBININ SESi J Samaniskelesi ......... :·ö~··H~ki~i ........... y~;;·~i~ ...... k~·~·:·p~ .... 5 .. ·y~;;;~;~··· 

M•t t Ü J da açıbyor 
1 a re Dağ ve çaın havası ucuz ve bol yemek iyi su 

Adres - Beyler Numan ' Bu yil heryıldan daha ilstün bir ilerleme var. Yol daha mü-
Zade sokağı Ahenk mat- kemmel, kamp ile Karşıyaka arasında muntazam kaptı kaçtı 
baası yanında. servisi, dört defa yemek yatıp kalmak dahil günde 1 liradır. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 Şimdiıılen Bejlet· ~ok:ı~mdaki diıpanserimize müracaat ediaiz. 

Sahile tı -

,~ 
I I I \ . 

Dostlarınıza sorunuz. Size KREM PERTEV'in 
Esrarını söyliyecektir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramvav cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş labfplerl 

l\f uzaff er Er oğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T clefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

ka.dar memleket hastanesinde 

• 

Göz Netimi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
9-26 

,.~-------::!im-
l)oktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

tahkları mutahassısı 

Kemer altı ŞamJı sokak No. ] 9 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastaJannı kabul eder. 

lstan ul Sıhhi üesseseler 
rttır a ve Eksiltme Komis

y nundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için " 60,000 " metre 

yerli amerika bezi olbaptaki nümu e ve şartnamesi vtçhle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmiyc konmuştur. 

1 - Eksiltme işi : Cağale2'1unda saihk Direktörlüğü biaasıa· 
daki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 2'ünü : 24 Temmuz 935 Çarşamba gilnü saat 
14,30 dır. 

3 - Tahmini fiatı : Beher metresi 32 kuruştur. 
4 - Mu~akkat garanti: 1440 Jiradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilir. Nümu

:ne görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasile bu 

işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektupla.ril• 
belli saatten önce komisyona müracaatları. 

3 1 11 ıs 1941 (902) 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER• 
tLE RAGBET ve JT1MAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fa.hri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Mibat bey caddesi No. 20 
(355) S.7 

1 n aarıııız için ntıdekıılıtıyııçlnrıuızı pek ur.uz t ıyatlarla 
teıntn ot mek hıtersenız Hali ın n~s çar~ı ında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticnratha1112"ııın müracaat cdınız 

Çr.MENTO 
Çubuk demir ve her neı1 ' çiçek il 

Çmi ve levazımı sıllhiyeden Jfıvhalar ve bunlarm 
te/errıialı envaı banyolar ve teımos~/onlar ve her cins 
mus/uklaı ve kanalizasyon içm demir dökme borulaı 
ve lngillz künkleri ve bunlarm teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimen olar, Bütlin Markalar 

(229) Fır satı kaçırmayınız. .~l~j4'._;.ı..!19~7~1~(~7td~L~~!!!l!!!!!~~~~~-""'p 

En Musait Şer•itle 
Mağazam•zda Satıhr 



ahlfe t2 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru limanı

mızda olup 4 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 10 tem
muzda gelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru 8 tem

muzda bekleniyor.11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburıı ve Bremen için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON VAREN LINES 
Ltd. Liverpul 

DROMORE vapuru 14 tem
muzda bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 

sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük ala
caktır. 

. SVENSKA ORıENT LıNıEN 
VASLAND motörü 18 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhaie, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve lskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN ı 

SAMLAND motörü 7 tem
muzda Hamburg, Copenbage, 
Dan:ıig, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve lskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

Tuna hattı 
DUNA vapuru 4 temmuzda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala

caktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. ~:lfl'I!~--------------·~ 

Y o!cu ve yük kabul eder. 
SERv:cE MARİTİM RUUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Maltıı,Mar
ıilya ve Barcelon limanlarına 

hareket ededektir. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tabın.il Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Satılık 
Mahsulü} le incir 

Bahçesi 
Germenciğin Üzümlü ve 

Karaağaçlı karyeleri civarın
da yüz seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdarında mah
suluyle ve sergi aletlerile be
raber satılıktır. 

Yirmi iki bin liraya talip 
olanların Kırkaağaçlı karye
sinde Vodinalı Bay Abdür
raufa müracaatları. S. 10 

2 -10 ( 900) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.ma.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BRISTOL 
-- .-- -

Birinci Sınıf --mı:ı:J 
Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

Tepe baş• Beyoğlu ==== 
Müsteciri: Bütün lzmlrlllerln teveccUhUnü 

kazanmış ÖMER LÜTFÜ'dür 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

V8nl Asıl" 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET Doktor 

Fahri Işık Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THURSO vapuru 25 hazi

randa Hull, Anvers ve Lon
d adan gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

İzmir Memleket Hastanesi 
Reatken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 

ROUMELIAN vapuru hazi
ran sonunda Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

Yürüyeıniyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Zong· 
l\=ac'eı~ 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

ldak 
Kömürü 

0,10 yıkanmı'i kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend" satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. PerJJinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Kar gibi 
Bütün dün

yaca maruf 
bir diş dok
toru " dişle
rimize göz-
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver -
memiz la
zımdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydalı 
şey gibi diş
lerin de kıy
meti ka ybe-

dildikten sonra bilinir. Fakat artık i' işten geçmiş olur. 

• 

Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etmiıseniz, ve
ya kullandığınız diş macununun dişlerinizi kafi derecede temiz
leyip parlatmadığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 
mükemmel ve en mücsc"r d; ş macunu olan " RADYOLN ,, i 
kullanmaya başlayınız ! 

LiN 
Mikropları ö!dürür, diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇJKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 

_..ı--...... • .. :sTemmuz 1s:ss 

Hepimiz ve hepinizin 
Kullandıiı tatlı Ye 

1abit kokular 

ECZACI BAŞI 
S. FERiT 
Kolonya ve esansları 

Bahar 
Altıa damlaıı 

Ya1emin 
muhabbet çiçei?i 

Unutma beni 
Senia için 

Ful 
Dalya 

MANULYA 
iıimleri yalnız 

Eczacıbaşıya ait olup 
yakın iıi•lerle taklitlerini red
dediaiz. 

M.Depo 
S.FERIT 

ŞiF A Ecze,NESI 
HuKÜMET ııra11 

Çocuğunuz zavıflıyor 
Zira aıaneııinin südü kafi değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bıy doktor Ali Vahit bizzat hazırladığı ıütlü 

unu takdim ediyor 

LAKTiN 
Sütlü un 

Çocukta sancı, iıhal, hazımsızlık ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkıştırır 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır 

İnkıbaz olmıyan çocuklar için 

D YAS Tin 
Sütsüz un 

Çok şayanı tavsiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti hususiyede hazırla
nan et sulu mercimek, bezelye ve diğer hubulrtat unları 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

Umumi depo : 

Lütfi Krom ecza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DİKKAT : Fiatlerde ter zilat yapılmııtır. 

Beher kutusu 50 kuruştur 

Fenni gözlük • • 
ıçın 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 

Gözlük = Hilal eczanesi X Kemal Aktaı 
Izınır 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

çok 
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